
Ogłoszenie 
z dnia 27 grudnia 2021 r. 

o naborze na członków Komisji Konkursowej

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka zaprasza do zgłaszania kandydatur na członków Komisji Konkursowej 
do opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy 

Rawa Mazowiecka w 2022 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zmianami), Wójt Gminy Rawa Mazowiecka ogłasza nabór na 
członków komisji konkursowej, powołanej w celu opiniowania ofert, złożonych w otwartych konkursach 
ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rawa Mazowiecka w 2022 roku.

I. Informacje ogólne

1. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie członków komisji konkursowej spośród kandydatów 
zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Zgłoszenia do udziału w pracach komisji konkursowej powinno być podpisane przez zainteresowaną osobę 
oraz upoważnione osoby reprezentujące organizację zgłaszającą kandydata.

3. Każda z organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić tylko jednego kandydata.

4. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z jego uczestnictwem w komisji. Wyboru członków do pracy 
w komisji konkursowej dokonuje Wójt Gminy Rawa Mazowiecka w drodze zarządzenia.

5. W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków Komisji Konkursowych Gminy 
Rawa Mazowiecka do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań 
publicznych Gminy Rawa Mazowiecka w 2022 roku.

6. Każdorazowo po ogłoszeniu konkursu ofert Wójt Gminy Rawa Mazowiecka, uwzględniając rodzaj 
zadańia/rodzaj zadań, na które został ogłoszony konkurs, powołuje do Komisji Konkursowej 
przedstawiciela organizacji pozarządowych z listy kandydatów na członków komisji 
konkursowych z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie ofert.

7. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży. Komisja 
pełni swoje obowiązki w godzinach pracy Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka.

II. Wymagania stawiane kandydatom

W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają następujące 
kryteria:

1. Są pełnoletnimi obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i korzystają z pełni praw publicznych.
2. Nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w konkursie.
3. Nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub 

faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności i nie zachodzą 
przesłanki ich wyłączenia wynikające z Kodeksu Postępowania Administracyjnego.



4. Posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie ubiegania się o dotacje samorządowe przez organizacje 
pozarządowe oraz znają aktualne przepisy w tym zakresie.

III. Zadania członka komisji konkursowej

1. Udział w posiedzeniach Komisji.
2. Zapoznanie się z ofertami.
3. Sprawdzenie ofert pod względem formalnym wg. kryteriów stanowiących załącznik nr 1 do ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022.
4. Ocena ofert pod względem merytorycznym wg. kryteriów stanowiących załącznik nr 2 do ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022 oraz określenie propozycji 
wysokości dofinansowania zadań zgłoszonych w ofertach.

5. Rekomendowanie Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka ocenionych ofert do dofinasowania lub 
odrzucenia.

IV. Wybór kandydatów

1. Wójt Gminy Rawa Mazowiecka powoła 5 członków Komisji Konkursowej w składzie: 
nie więcej niż 3 przedstawicieli organu wykonawczego, 
nie więcej niż 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgłoszonych w wyniku 
ogłoszonego naboru.

2. W przypadku zgłoszenia większej ilości kandydatur, wyłonienie 2 przedstawicieli organizacji 
pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie nastąpi drogą losowania.

3. Komisja Konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych w pkt. IV. 1 b), jeżeli:
- żadna z organizacji nie wskaże osób do składu Komisji Konkursowej, lub
- wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach Komisji Konkursowej, lub
- wszystkie powołane w skład Komisji Konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podst. art. 15 ust. 
2d lub art. 15 ust. 2 f ustawy stawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

V. Miejsce i termin zgłoszenia kandydatury

Zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej należy dokonać na załączonym do niniejszego 
ogłoszenia formularzu zgłoszeniowym i złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką organizacji 
z dopiskiem „Nabór do komisji konkursowych - 2022” w sekretariacie Urzędu Gminy Rawa 
Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, pok. 202 w terminie do dnia 14 
stycznia 2022 r. do godz. 10.00

O terminie złożenia w/w korekt decyduje data wpływu do Urzędu (niezależnie od daty stempla pocztowego).

1. Osobą upoważnioną do udzielania wyjaśnień w przedmiocie niniejszego ogłoszenia jest Irmina 
Grzywka tel. 46 814 42 41 wew. 204 lub 46 854 51 80, igrzyka@rawam.ug.gov.pl
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zatączniK ao ogłoszenia wójta Gminy Kawa Mazowiecka z oma z/ gruama zu. 
o naborze na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwa 
konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rawa Mazowiecka w 2022 rok

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

na członka Komisji Konkursowej 
do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań 

publicznych Gminy Rawa Mazowiecka w 2022 roku

Dane organizacji pozarządowej/podmiotu wskazującej/wskazującego kandydata

Nazwa

Adres

Numer KRS lub innego 
właściwego rejestru lub 
ewidencji

Dane kandydata

Imię i nazwisko

Funkcja w Organizacji 
(np. Prezes, Skarbnik, członek, 

wolontariusz)

Telefon e-mail

Opis wiedzy i doświadczenia 
kandydata w zakresie ubiegania 
się o dotacje samorządowe przez 

organizacje pozarządowe oraz 
aktualnych przepisów 

w tym zakresie

Oświadczam, że w/w organizacja nie składa oferty w ogłoszonych konkursie ofert na realizację 
zadań publicznych Gminy Rawa Mazowiecka 

w 2022 roku

Pieczęć organizacji/podmiotu Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji 
organizacji/podmiotu

Oświadczam, iz:
-wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Komisji Konkursowej i udział w jej pracach
-wszystkie ww dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym,
- jestem obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzystam z pełni praw publicznych
- posiadam wiedzę i doświadczenie w zakresie ubiegania się o dotacje samorządowe przez 
organizacje pozarządowe oraz znam aktualne przepisy w tym zakresie.

Data wypełnienia formularza Podpis zgłaszanego kandydata

Załączniki:
1) Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument potwierdzający 

status prawny i umocowanie osób reprezentujących organizację lub podmiot -kopia
2) Statut organizacji lub podmiotu - kopia

Dokumenty przedstawione w formie kserokopii muszą zostać potwierdzone za zgodność 
z oryginałem (na każdej stronie) przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji/podmiotu.



KLAUZULA INFORMACYJNA
dla kandydatów na członków do Komisji Konkursowej do opiniowania ofert 
składanych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych 

Gminy Rawa Mazowiecka w 2022 roku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w ramach obsługi komisji 

konkursowych, jest Wójt Gminy Rawa Mazowiecka z siedzibą: Aleja Konstytucji 3 Maja 
32, 96-200 Rawa Mazowiecka.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Lidia Stawińska tel. 046 814 42 41 wew. 103 adres 
e-mail iod(a) rawam.ug.gov.pl

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego 
wynikającego z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie, którym jest przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na 
powierzenie/wspieranie realizacji zadań Gminy Rawa Mazowiecka.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przechowywane przez 
określony w przepisach prawa okres dotyczący archiwizowania danych obowiązujących 
u Administratora.

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych;
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
3) żądania usunięcia danych, gdy:

a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
b) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

- jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej
4) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

a) osoby te kwestionują prawidłowość danych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się 

usunięciu danych;
c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, 

ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Kandydat ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia 
wzięcie udziału w pracach komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na 
zautomatyzowanym przetwarzaniu i nie będą podlegały profilowaniu.

9. Odbiorcami danych są również podmioty zajmujące się obsługą informatyczną 
Administratora.

(czytelny podpis kandydata)

rawam.ug.gov.pl

