
ZARZĄDZENIE NR 496.2022 
Wójta Gminy Komprachcice 

z dnia 16 grudnia 2022 r.  

w sprawie powołania Komisji Konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartych 
konkursach ofert na realizację zadań publicznych. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., 
poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2a, 2b, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) zarządzam, 
co następuje: 

§ 1. 

Powołuję Komisje Konkursowe do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert  na 
realizację zadań publicznych. 

§ 2. 

Do zadań każdej Komisji Konkursowej należy: 

1) zaopiniowanie złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne przyjęte 
do realizacji na rok 2023, w oparciu o zapisy zawarte w  ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o  wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz w Uchwale  
Nr LIX.314.2022 Rady Gminy Komprachcice z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia Rocznego 
Programu współpracy  Gminy Komprachcice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok;  

2) przedłożenie Wójtowi Gminy Komprachcice listy ofert rekomendowanych do przyznania dotacji, 
wraz z proponowaną kwotą dotacji. 

                                                                         § 3. 

1. Komisja Konkursowa dokona wyboru najkorzystniejszych ofert większością głosów. 
2. Komisja Konkursowa może dokonać wiążących rozstrzygnięć w obecności przynajmniej  
       3 członków. 

3.   Komisja Konkursowa sporządza protokół ze swoich prac. 

                                                                         § 4. 

1. Komisja Konkursowa powołana do zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy 
społecznej,  w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans 
tych rodzin i osób, w części dotyczącej: 
a) „Zdrowotna opieka pielęgnacyjna mieszkańców gminy”, 
b) „Rehabilitacja zdrowotna mieszkańców gminy”, działa w następującym składzie: 

1) Pani Aleksandra Chlewicka – sam. inspektor ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy,  
Przewodnicząca Komisji; 
2) Pani Joanna Glombek – inspektor ds. obsługi i adm. w Urzędzie Gminy, Sekretarz Komisji; 
3) Pani Regina Jurek – inspektor ds. ochrony środowiska,  przedstawiciel Stowarzyszenia Partnerskiego 
„PARTNER”, Członek Komisji; 
4) Pani Iwona Bartos – sam. inspektor ds. obywatelskich, Członek Komisji.  



2. Komisja Konkursowa powołana do zadania o nazwie:                                                                                             
  „ Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” działa w następującym składzie: 

1) Pani Aleksandra Chlewicka – sam.  inspektor ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy, 
Przewodnicząca Komisji; 
2) Pani Joanna Glombek – inspektor ds. obsługi i adm. w Urzędzie Gminy, Sekretarz Komisji;  
3) Pani Regina Jurek – inspektor ds. ochrony środowiska,  przedstawiciel Stowarzyszenia Partnerskiego 
„PARTNER” w Komprachcicach, Członek Komisji; 
4) Pan Waldemar Chmiel – Gminna Rada Sportu, Członek Komisji. 

3.   Komisja Konkursowa powołana do zadania o nazwie:  
„Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy zagranicznej”, 
działa w następującym składzie: 

1) Pani Aleksandra Chlewicka  – sam. inspektor ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy, 
Przewodnicząca Komisji; 
2) Pani Marianna Turczyk – przedstawiciel „ CARITAS”, Członek Komisji; 
3) Pani Joanna Glombek – inspektor ds. obsługi i adm. w Urzędzie Gminy, Sekretarz Komisji; 
4) Pani Iwona Bartos – inspektor ds. obywatelskich , Członek Komisji. 

                                                                         § 5. 

1. Komisja Konkursowa wykonuje swoje zadania na posiedzeniach. 
2. Przewodniczący zwołuje i prowadzi posiedzenia Komisji Konkursowej. 
3.  Przewodniczącego, w razie jego nieobecności na posiedzeniu, zastępuje wskazany przez niego 
Członek Komisji Konkursowej. 
4. Obsługę administracyjno-biurową Komisji Konkursowej zapewnia referat Organizacyjny Urzędu 
Gminy. 

5. Członkowie Komisji Konkursowych oraz eksperci składają oświadczenie o bezstronności,  
a w przypadku zaistnienia konfliktu interesów powiadamiają o tym Przewodniczącego i wyłączają się 
od analizy i oceny ofert. 

6. Członkowie Komisji Konkursowych oraz eksperci składają oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą 
informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Komprachcicach.  

7. Wzór oświadczenia oraz klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych,  
określone zostały w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

                                                                        § 6. 

Do zadań Sekretarza Komisji Konkursowych należy: 

 1)  Powiadomienie członków Komisji Konkursowych o terminie i miejscu posiedzeń Komisji; 
 2) Sporządzenie protokołów z posiedzeń Komisji Konkursowych; 
 3) Przechowywanie dokumentacji Komisji Konkursowych.  

§ 7. 

Członkowie Komisji Konkursowej nie otrzymują wynagrodzenia za udział w pracach Komisji. 

 

 



§ 8. 

Traci moc Zarządzenie Nr 340.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 3 lutego 2022 r.  w sprawie 
powołania Komisji Konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na 
realizację zadań publicznych. 

§ 9. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz  na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Komprachcicach. 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        Załącznik nr 1  
                                                                                                        do Zarządzenia Nr 496.2022 
                                                                                                        Wójta Gminy Komprachcice 
                                                                                                         z dnia 16 grudnia 2022 r. 

 

O ś w i a d c z e n i e 

Ja, ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko – stanowisko służbowe; przedstawiciel org. pożytku publicznego) 

oświadczam, że: 
1) zobowiązuje się do zachowania bezstronności przy opiniowaniu ofert złożonych w ramach konkursu 
ofert na realizację zadań konkursowych, przyjętych do realizacji na rok 2022, a w przypadku zaistnienia 
konfliktu interesów do niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego Komisji i wyłączenia 
się od oceny ofert stosownie do przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) o wyłączeniu pracownika; 
2) zobowiązuje się do zachowania poufności danych zawartych w opiniowanych ofertach złożonych  
w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku; 
3) zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych 
osobowych. 
  
                                                                                                      ……………………………………………………………………  
                                                                                                                            (data i podpis) 
 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 

Zgodnie z art. 14 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 informuję, że: 
 
Tożsamość administratora i dane kontaktowe 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Komprachcice mający siedzibę  
w Urzędzie Gminy w Komprachcicach, ul. Kolejowa 3, 46-070 Komprachcice. 
 
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych 
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony 
Danych Osobowych drogą elektroniczną – adres email: sekretarz@komprachcice.pl lub pisemnie na 
adres: Urząd Gminy w Komprachcicach, ul. Kolejowa 3, 46-070 Komprachcice. 
 
Kategorie danych osobowych 
Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie Pani/Pana danych: 

o Imię i nazwisko, stanowisko, adres email, nr telefonu. 
 
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności 
związanych z realizacją zadań członka/eksperta Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania 



ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na  zadania publiczne przyjęte do realizacji w roku 
2022. 
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 lit. e 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych. 
 
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych 
Pani/Pana dane osobowe na zlecenie administratora w zakresie realizowanych zadań członka/eksperta 
Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu 
ofert na zadania publiczne przyjęte do realizacji w roku 2022, także podmiotom upoważnionym do 
pozyskania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa. 
 
Okres przechowywania danych 
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania 
tych danych wynikających z realizacji zadań członka/eksperta Komisji Konkursowej powołanej  w celu 
opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne przyjęte do 
realizacji w roku 2022, a następnie do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, 
wynikającego z przepisów dotyczących archiwizacji dokumentacji konkursowej. 
 
Prawa podmiotów danych 
Przysługuje pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich 
sprostowania, do ograniczenia przetwarzania tych danych oraz prawo do żądania ich usunięcia po 
upływie okresu, o którym mowa wyżej. 
 
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie 
W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji, ani do profilowania. 
 
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00. 
 
Źródło pochodzenia danych 
Pani/Pana dane zostały przekazane przez organizację pozarządową lub podmiot uprawniony do 
prowadzenia działalności pożytku publicznego, która/który przekazała nam je w związku ze 
zgłoszeniem Pani/Pana udziału w pracach Komisji Konkursowej. 
 
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych 
Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z wykonywaniem zadań 
członka/eksperta Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach 
otwartego konkursu ofert na zadania publiczne przyjęte do realizacji w roku 2022. 

 
 


