
ZARZĄDZENIE NR B.0050.42.2022 
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA 

z dnia 7 marca 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert 
na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu 

wzroku w 2022 r. 

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XI/13/2021 Rady Miejskiej 
w Bieruniu z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2022 rok 

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA 
postanawia: 

§ 1.Ogłosić nabór kandydatów na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację 
w 2022 r. zadania publicznego w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku. 

§ 2.Treść ogłoszenia o naborze stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 3.Zamieścić ogłoszenie o naborze: 

a) w Biuletynie Informacji Publicznej, 

b) na stronie internetowej Urzędu, 

c) w siedzibie Urzędu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń. 

§ 4.Wykonanie i aktualizację treści zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Nadzoru i Spraw 
Społecznych. 

§ 5.Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzyć Sekretarzowi Miasta. 

§ 6.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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OGŁOSZENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

w sprawie naboru kandydatów na członka komisji konkursowej 

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA 

 

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.1057 z późn. zm.) oraz Nr XI/13/2021 Rady Miejskiej  

w Bieruniu z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2022 rok 
 

 

ogłasza 

 

nabór kandydatów na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację  

zadania publicznego pn.: „Rehabilitacja społeczna niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Bieruń 

z dysfunkcją narządu wzroku”. 

 

 

§1 
Kandydatów na członka 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. 

§2 

W pracach komisji konkursowej mogą brać udział przedstawiciele organizacji pozarządowych  

lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i  o wolontariacie z  wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział 

w konkursie. 

 

§3 

1. Zgłoszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie następuje na podstawie 

złożonego formularza zgłoszenia. 

2. Wzór formularza można pobrać ze strony internetowej www.bierun.pl - zakładka „Miasto”, 

dalej „Organizacje pozarządowe”, dalej „Ogłoszenia”. 

 

§4 

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bieruniu, 

ul. Rynek 14 (Kancelaria) w terminie do 14 marca 2022 r. 

 

§5 

Z listy kandydatów na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania 

publicznego pn.: „Rehabilitacja społeczna niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Bieruń  

z dysfunkcją narządu wzroku” Burmistrz Miasta Bierunia powoła do komisji konkursowej jedną osobę. 

                                                                               §6 

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny. 

 

Załącznik do zarządzenia Nr B.0050.42.2022

Burmistrza Miasta Bierunia

z dnia 7 marca 2022 r.

Id: 474D9D37-0972-4B88-A765-A38255F57C66. Przyjęty Strona 1



FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ 

powoływanej w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania 

publicznego w 2022 r. pn.: „Rehabilitacja społeczna niepełnosprawnych mieszkańców Gminy 

Bieruń z dysfunkcją narządu wzroku” 

 

 

I. Dane organizacji zgłaszającej kandydata  
 

1. Nazwa organizacji  

…………………………………………………………………………………………………  

2. Siedziba organizacji  

…………………………………………………………………………………………………  

3. Status prawny organizacji: forma prawna, numer w rejestrze, data rejestracji  

…………………………………………………………………………………………………  

4. Nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania  

…………………………………………………………………………………………………  

5. Adres do korespondencji, telefon, e-mail  

…………………………………………………………………………………………………  

 

II. Przedmiot działalności statutowej organizacji  
 

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

 

III. Dane kandydata na członka komisji  

 

1. Nazwisko i imię kandydata  

…………………………………………………………………………………………………  

2. Adres do korespondencji, telefon, e-mail  

…………………………………………………………………………………………………  

3. Status kandydata w organizacji  

………………………………………………………………………………………………… 
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IV. Klauzula informacyjna 

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bierunia z siedzibą w Bieruniu, przy  

ul. Rynek 14. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest 

Inspektor Ochrony Danych (adres e-mail: iod@um.bierun.pl).  

Przetwarzanie danych jest obowiązkowe w celu realizacji uprawnień i spełnienia obowiązków 

określonych przepisami prawa lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym 

lub w ramach sprawowania władzy publicznej w związku z naborem kandydatów na członka komisji 

konkursowej oraz udziałem w jej pracach dotyczących otwartego konkursu ofert na realizację zadania 

publicznego w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku. 

Podstawa prawna: art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), Uchwała Nr XI/13/2021 Rady Miejskiej 

w Bieruniu z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2022 rok oraz art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO. 

Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione do ich przetwarzania na podstawie 

przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi informatyczne. Decyzje 

nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane będą przechowywane jedynie w okresie 

niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. 

Podanie danych jest dobrowolne, w przypadku ich braku, zgłoszony kandydat nie będzie brał udziału  

w wyborze na członka komisji konkursowej. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami 

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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1). Osoba, której dane są przetwarzane, 

posiada prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadkach i na zasadach 

przewidzianych prawem. Osoba, której dane są przetwarzane, posiada ponadto prawo skargi do organu 

nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie niezgodne z przepisami 

prawa. 

  

 

 

 

…………………       …………………  

( miejscowość, data)       ( podpis kandydata)  

 

 

V. Data i podpis osoby zgłaszającej kandydata, pieczęć organizacji  

 

 

……………………………     ……………………………….     …………………………………...  

( miejscowość, data)                       ( pieczęć organizacji )                       (podpis zgłaszającego) 
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