Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 295/2021/P
Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia 23 listopada 2021 r.
Prezydent Miasta Pabianic
ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert
złożonych na realizację zadania publicznego „Prowadzenie schroniska i noclegowni dla osób
bezdomnych na terenie Miasta Pabianic w 2022 roku”
1. Kandydatów do komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) z wyłączeniem organizacji i podmiotów biorących udział w konkursie, na
formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
2. Kandydat na członka komisji konkursowej musi spełniać łącznie następujące kryteria:
1) jest obywatelem RP i korzysta z pełni praw publicznych;
2) nie podlega wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.);
3) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Formularze zgłoszeniowe należy składać w Wydziale Spraw Społecznych i Gospodarczych Urzędu
Miejskiego w Pabianicach, ul. Gabriela Narutowicza 33 pok. 13 w godzinach pracy Urzędu lub przesłać na
adres: esmuga@um.pabianice.pl, kbloch@um.pabianice.pl, w terminie do dnia 13 grudnia 2021 r. do godziny
16.00.
4. W przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą na adres: Urząd Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95200 Pabianice decyduje data wpływu do Biura Obsługi Interesantów.
5. Kandydat na członka komisji konkursowej zobowiązany jest zapoznać się:
1) z zasadami i trybem działania komisji konkursowych określonymi w Programie współpracy Miasta
Pabianic z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok stanowiącym
załącznik do uchwały nr XXXIX/415/21 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 20 października 2021 r.;
2) z przepisami prawa regulującymi zasady zlecania zadań publicznych i udzielania dotacji na podstawie
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1057 ze zm.);
3) z warunkami otwartego konkursu ofert określonymi w ogłoszeniu o tym konkursie.
6. Członkowie komisji konkursowych z tytułu pracy w komisji nie otrzymują wynagrodzenia oraz
nie otrzymują zwrotu kosztów podróży.
7. Spośród nadesłanych zgłoszeń Prezydent Miasta Pabianic wybierze 2 przedstawicieli organizacji
pozarządowych do pracy w komisji konkursowej.
8. Prezydent Miasta Pabianic zastrzega sobie możliwość dokonania wyboru członków do komisji
konkursowej spośród zgłoszonych kandydatów bez podawania uzasadnienia dokonanego wyboru.
Prezydent Miasta Pabianic

Grzegorz Mackiewicz
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Załącznik do ogłoszenia o naborze
……………………………………………………………..
(pieczątka organizacji/podmiotu zgłaszającego kandydata)
Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert
złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego „Prowadzenie schroniska
i noclegowni dla osób bezdomnych na terenie Miasta Pabianic w 2022 roku”

Informacje o kandydacie
Imię i nazwisko kandydata na członka komisji konkursowej
Dane do kontaktu (telefon, adres email)
Opis doświadczenia kandydata w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
OŚWIADCZENIE KANDYDATA
Oświadczam, że:
1) wyrażam zgodę na uczestnictwo w powoływanej przez Prezydenta Miasta Pabianic komisji konkursowej
do opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego „Prowadzenie schroniska i noclegowni
dla osób bezdomnych na terenie Miasta Pabianic w 2022 roku”;
2) zobowiązuję się do zachowania poufności prac komisji konkursowej do czasu rozstrzygnięcia otwartego
konkursu ofert;
3) jestem obywatelem/tką RP i korzystam z pełni praw publicznych;
4) zapoznałem/łam się z treścią ogłoszenia o naborze na członków komisji konkursowej powoływanej przez
Prezydenta Miasta Pabianic w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na
realizację ww. zadania publicznego i przyjmuję ją bez zastrzeżeń oraz uzyskałem/łam wszelkie informacje
niezbędne do złożenia niniejszego zgłoszenia;
5) podane wyżej dane są prawdziwe i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu wyboru członków komisji konkursowej i przeprowadzenia niniejszego
konkursu ofert.

Podpis kandydata
DANE PODMIOTU ZGŁASZAJĄCEGO KANDYDATA

Nazwa podmiotu
Adres podmiotu
Nr telefonu
Adres e-mail
Oświadczenie organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgłaszającego kandydata
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych lub
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
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w komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania
publicznego „Prowadzenie schroniska i noclegowni dla osób bezdomnych na terenie Miasta Pabianic w 2022
roku” i zgłaszamy ww. kandydata na członka komisji konkursowej. Jednocześnie oświadczamy, że
nie bierzemy udziału w przedmiotowym konkursie ofert.

Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/ych do
reprezentowania podmiotu
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 roku, zwanego dalej RODO, informujemy, iż:
1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prezydent Miasta Pabianic z siedzibą w Pabianicach
przy ul. Zamkowej 16, 95-200 Pabianice, zwany dalej Administratorem;
2) z Administratorem można skontaktować się pisząc na adres: Urząd Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa
16, 95-200 Pabianice lub za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora danych osobowych
wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@um.pabianice.pl;
3) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wzięcia udziału w pracach komisji
konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania
publicznego pt. „Prowadzenie schroniska i noclegowni dla osób bezdomnych na terenie Miasta Pabianic
w 2022 roku” na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody - art. 6 ust. 1e RODO;
4) Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po
tym czasie przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej;
5) przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do
przenoszenia danych osobowych;
6) ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem;
7) w związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Administratora ma Pan/Pani prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzi
Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO;
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym, jednakże w przypadku odmowy
ich podania nie będzie Pan/Pani mógł/mogła wziąć udziału w procedurze konkursowej oraz zawrzeć
i realizować umowę związaną ze złożoną ofertą;
9) Pana/Pani dane osobowe nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
Oświadczam, iż zapoznałem/am się z powyższymi informacjami o przetwarzaniu danych osobowych.
.....................……………………………
data i podpis osoby/osób
uprawnionej/ych do reprezentowania Oferenta
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