Zarządzenie Nr 242/71/20
Wójta Gminy Dzierżoniów
z dnia 31 lipca 2020 r.

w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku
Publicznego na kadencję 2020 - 2023

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w zw. z art. 41e i 41f ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)
oraz Uchwałą Nr X/79/15 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie
określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady
Działalności Pożytku Publicznego, zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłaszam nabór kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku
Publicznego na kadencję 2020 - 2023 z ramienia organizacji pozarządowych i podmiotów
wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie gminy Dzierżoniów,
zwanych dalej organizacjami pozarządowymi i podmiotami.
§ 2. Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego liczy 15 członków, w tym:
1) 3 przedstawicieli Rady Gminy Dzierżoniów,
2) 4 przedstawicieli Wójta Gminy Dzierżoniów,
3) 8 przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów.
§ 3. 1. Wzór karty zgłoszeniowej kandydata określa Załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„Zgłoszenie kandydata do GRDPP”, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Dzierżoniów,
w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia na stronie

internetowej Urzędu Gminy Dzierżoniów i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Dzierżoniów.
3. Wójt Gminy Dzierżoniów niezwłocznie po zakończeniu terminu naboru sprawdza
poprawność zgłoszeń kandydatów. W przypadku stwierdzenia braków formalnych istnieje
możliwość ich uzupełnienia w ciągu trzech dni roboczych od zakończenia naboru.
§ 4. W ciągu 7 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w § 3 ust. 2 Wójt Gminy
Dzierżoniów sporządza i publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Dzierżoniów oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Dzierżoniów listę kandydatów
na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz podaje informację
o terminie, miejscu i trybie przeprowadzenia głosowania.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dzierżoniów
/-/ Marek Chmielewski

Załącznik do Zarządzenia Nr 242/71/20 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 31 lipca 2020 r.

Karta zgłoszeniowa
kandydata na członka Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na
kadencję 2020 - 2023
CZĘŚĆ I
1. Imię i nazwisko kandydata na członka Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego:
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….
2. Dane kandydata:
a) Numer PESEL
………………………………………………………………………………………………………………
b) Adres do korespondencji
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….
c) Numer telefonu kontaktowego, adres e-mail
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….

CZĘŚĆ II
1. Nazwa organizacji zgłaszającej kandydata
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
2. Dane adresowe i kontaktowe organizacji zgłaszającej kandydata
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………

3. Potwierdzenie

poparcia

udzielonego

kandydatowi

przez

organizację,

którą

reprezentuje,

do kandydowania na członka Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego (wymagane czytelne
podpisy osób statutowo uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania podmiotu)

……………………………….

…………………………………….

(pieczęć organizacji)

(miejscowość, data)

…………….………………………………

..………….………………………….

………………........…………………………

..………….………………………….

(podpis i pełniona funkcja osoby lub osób uprawnionych)

Wykaz załączników:
1. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz na przetwarzanie
danych osobowych.

Ja, niżej podpisany (a) …………………………………… oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie
na członka Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Jednocześnie wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), w tym umieszczenie mojego
imienia i nazwiska oraz nazwy reprezentowanej przeze mnie organizacji na liście kandydatów do ww.
Rady.

………………...……………………………………
Data i czytelny podpis

Klauzula ogólna obowiązku informacyjnego
Urząd Gminy Dzierżoniów
Stosownie do art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO)
informujemy, że:
Administrator
Pani/Pana danych
Dane kontaktowe

Urząd Gminy Dzierżoniów, ul Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów

Z Administratorem można się skontaktować:
1) osobiście
lub
na
adres
poczty
elektronicznej:
bok@ug.dzierzoniow.pl
2) telefonicznie: (74) 832-56-67
3) pisemnie: ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów
Inspektor Ochrony W Urzędzie Gminy Dzierżoniów został wyznaczony Inspektor
Danych
Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres
poczty elektronicznej: iod@ug.dzierzoniow.pl lub pisemnie (na adres
siedziby Urzędu).
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele
Dane będą przetwarzane przez Urząd Gminy Dzierżoniów w celach:
przetwarzania,
1) wypełnienia obowiązków prawnych – w tej sytuacji podanie
podstawa prawna
danych jest obowiązkowe (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c lub
przetwarzania, czas
9 ust. 1 lit. g RODO) – ciążących na Urzędzie w
przechowywania
szczególności zadań wynikających z:
poszczególnych
a. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
kategorii danych
gminnym;
b. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach;
c. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego;
d. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie
- dane będą przetwarzane nie dłużej, niż przez okres
ujęty w ramach konkretnych przepisów prawa wraz
z
uwzględnieniem
przepisów
dotyczących
archiwaliów.
2) przeprowadzenia wyborów i powołania Gminnej Rady
Działalności Pożytku Publicznego.
Dane przechowywane będą zgodnie z kategorią A na podstawie
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w

sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych.
Odbiorcy danych

Prawa osoby,
której dane
dotyczą

Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na
zlecenie i w imieniu pracodawcy, na podstawie zawartej umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia
określonym w umowie usług na rzecz pracodawcy, na przykład:
usługi teleinformatyczne, usługi drukarskie, usługi prawne i
doradcze.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do własnych danych
osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

sprzeciwu

wobec

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu
zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody –
przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych
osobowych, tj. prawo do otrzymania od Urzędu Pani/Pana danych
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego (może Pani/Pan
przesłać te dane innemu administratorowi danych).
Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje
podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy o ochronie danych osobowych.

