
ZARZĄDZENIE NR 16/23 
BURMISTRZA NASIELSKA 

z dnia 24 stycznia 2023 r. 

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji 
konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2023 roku z zakresu 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z zakresu wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu z programem profilaktyki uzależnień w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 

sportowych oraz z zakresu wspierania i aktywizacji seniorów z elementami profilaktyki uzależnień. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., 
poz. 40), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 
z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) oraz Uchwały 
Nr XLVII/442/22 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu 
Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2023” zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ogłasza się nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej 
opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2023 roku w poniższych konkursach: 

1. otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 
realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2023 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu (Zarządzenie nr 5/23), 

2. otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 
realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2023 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu z programem profilaktyki uzależnień, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych 
(Zarządzenie nr 6/23), 

3. otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 
realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2023 roku z zakresu wspierania i aktywizacji seniorów 
z elementami profilaktyki uzależnień (Zarządzenie nr 7/23). 

§ 2. Treść ogłoszenia stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 3. Zgłoszenie kandydatów do Komisji odbywa się na formularzu zgodnym z Załącznikiem Nr 2 do 
niniejszego Zarządzenia. 

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Organizacji i Promocji. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

BURMISTRZ NASIELSKA 
 
 

mgr Bogdan Ruszkowski 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 16/23 

Burmistrza Nasielska 

z dnia 24 stycznia 2023 r. 

OGŁOSZENIE 
BURMISTRZ NASIELSKA 

ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej 
opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2023 roku z zakresu wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z zakresu wspierania  
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z programem profilaktyki uzależnień w tym prowadzenie 
pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz z zakresu wspierania i aktywizacji seniorów z elementami 
profilaktyki uzależnień. 

l. Kandydatami na przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej mogą być 
członkowie organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność na 
terenie Gminy Nasielsk oraz osoby wskazane przez te organizacje (nie będące ich członkami), z wyłączeniem 
osób reprezentujących organizacje pozarządowe, które wezmą udział 
w konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2023 roku z zakresu wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 
z programem profilaktyki uzależnień w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz z zakresu 
wspierania i aktywizacji seniorów z elementami profilaktyki uzależnień. Kandydaci na przedstawicieli 
organizacji pozarządowych do komisji konkursowej muszą spełniać łącznie następujące kryteria: 

1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych; 

2) nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 
z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.), biorących udział w konkursie; 

3) nie podlegają wyłączeniu na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.), np. nie pozostają wobec 
oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić 
uzasadnione wątpliwości, co do pełnej bezstronności; 

4) mają doświadczenie w zakresie realizacji zadań publicznych, objętych przedmiotem prac komisji 
konkursowej. 

2. Kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej, zgłasza się na 
formularzu, stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, dostępnym na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku: www.nasielsk.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku http://umnasielsk.bip.org.pl w terminie od 24 stycznia 2023 r. do 31 stycznia 2023 r. do godz. 
16.00. 

3. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić jednego kandydata. 

4. Dopuszcza się możliwość zgłoszenia wspólnego kandydata przez więcej niż jedną organizację. 

5. Pisemne zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej 
należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku (parter), w terminie, o którym mowa w ust. 2. 

6. Nie będą brane pod uwagę zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do 
komisji konkursowej: 

1) niekompletne, 

2) złożone w innej formie, niż określona w ust. 5, 
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3) złożone w Urzędzie Miejskim w Nasielsku po terminie określonym w ust. 2. 

7. Uczestnictwo w pracach Komisji jest nieodpłatne. 

8. Spotkania Komisji odbywają się w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Nasielsku. 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych kandydatów: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (RODO) informujemy, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Nasielsk, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować pod 
adresem mailowym: iod@nasielsk.pl w sprawach związanych z ochroną danych osobowych. 

3. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty, które na podstawie stosownych umów 
podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe dla których administratorem danych osobowych jest ADO, tj. 
m.in. firmy księgowe, kancelarie prawne oraz dostawcy usług IT. 

5. Dane będą przetwarzane do czasu funkcjonowania komisji, a po tym czasie – przez okres określony 
w przepisach prawa dot. archiwizowania i długości przechowywania dokumentów. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują, po spełnieniu określonych w RODO 
przesłanek, następujące uprawnienia: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 

c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo do usunięcia danych osobowych; 

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

7. Podanie danych osobowych jest nieobowiązkowe, lecz konieczne w celu wzięcia udziału w naborze. 

 

   

BURMISTRZ NASIELSKA 
 
 

mgr Bogdan Ruszkowski 
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 16/23 

Burmistrza Nasielska  

z dnia 24 stycznia 2023 r. 

 

 

 

 

ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY NA 

REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY NASIELSK W 2023 ROKU  

Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ  

I SPORTU, Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ  

I SPORTU Z PROGRAMEM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ W TYM PROWADZENIE 

POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH ORAZ Z ZAKRESU WSPIERANIA  

I AKTYWIZACJI SENIORÓW Z ELEMENTAMI PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ 

 

 

 

 

l. Imię i nazwisko kandydata: 

 

........................................................................................................................................................................... 

 

 

 

2. Dane kontaktowe kandydata (tel., e-mail): 

 

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

 

 

 

3. Nazwa, adres, telefon i e-mail organizacji zgłaszającej kandydata oraz dane osoby do kontaktu: 

 

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

 

 

 

4. Jeśli kandydat jest członkiem organizacji pozarządowej / pozarządowych, proszę podać nazwę / nazwy 

organizacji i ewentualnie pełnioną funkcję / funkcje zgłoszonej osoby wraz z opisem działalności 

zgłaszanego kandydata: 

 

Można dołączyć dodatkowe strony uzasadnienia oraz inne dokumenty (kopie zdjęć, dyplomów, wycinków 

prasowych itp.) potwierdzające zasadność zgłoszenia. 

 

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

 

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

 

…....................................................................................................................................................................... 
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5. Informacja na temat doświadczenia kandydata w zakresie przygotowywania wniosków, realizacji 

projektów i działań na rzecz organizacji i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

Pieczęć organizacji ….............................................................. 

 

 

Czytelny podpis kandydata na członka komisji………………………………………………………............ 

 

 

Czytelne podpisy oraz pełnione funkcje osób uprawnionych do składania oświadczeń woli  

w imieniu organizacji ………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenia kandydata 

 

 

 

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

 (imię i nazwisko)                                                                                           (miejscowość, data) 

 

 

 

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

(adres zamieszkania)         

 

 

 

Oświadczam, że: 

 

l. Jestem obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych. 

2. Nie reprezentuję organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorących udział  

w konkursie. 

3. Nie podlegam wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego – nie pozostaję wobec oferentów biorących udział  

w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, 

co do pełnej bezstronności. 
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4. Posiadam doświadczenie w zakresie realizacji zadań publicznych, objętych przedmiotem prac komisji 

konkursowej oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych  

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

5. Deklaruję o prawdziwości podanych wyżej danych oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru członków komisji konkursowej 

opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2023 roku z zakresu wspierania  

i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  

i sportu z programem profilaktyki uzależnień w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz  

z zakresu wspierania i aktywizacji seniorów z elementami profilaktyki uzależnień, zgodnie  

z Rozporządzeniem 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) (Tekst mający znaczenie dla EOG). 

6. Wyrażam zgodę na udział w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań 

publicznych Gminy Nasielsk w 2023 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  

i sportu, z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z programem profilaktyki 

uzależnień w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz z zakresu wspierania i aktywizacji 

seniorów z elementami profilaktyki uzależnień.  

 

 

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

(czytelny podpis) 
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Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych kandydatów: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Nasielsk, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się 

skontaktować pod adresem mailowym: iod@nasielsk.pl w sprawach związanych z ochroną danych 

osobowych. 

3. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze  

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty, które na podstawie stosownych umów 

podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe dla których administratorem danych osobowych 

jest ADO, tj. m.in. firmy księgowe, kancelarie prawne oraz dostawcy usług IT. 

5. Dane będą przetwarzane do czasu funkcjonowania komisji, a po tym czasie – przez okres określony 

w przepisach prawa dot. archiwizowania i długości przechowywania dokumentów. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują, po spełnieniu określonych w RODO 

przesłanek, następujące uprawnienia: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 

c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo do usunięcia danych osobowych; 

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa 

7. Podanie danych osobowych jest nieobowiązkowe, lecz konieczne w celu wzięcia udziału 

w naborze. 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że zapoznał-em/-am się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych, zgodnie 

z wymogami art. 13 ust. 1 i 2 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). 

 

________________________________________________________ 

Data i czytelny podpis 
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