
oGŁo§Z§NlE

Na podstawie art. 15 ust. 2a i2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r-.o działalności poźytku publicznego

io wolontariacie (tj, Dz. U, z2al8r", poz" 450 zezm-)

Prezydent Miasta Kielce

ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwańym konkursie ofeń na

realizację w 2019 roku zadania własnego miasta w zakresie:

EKoLoGl! l ocHRoNY zWtERzĄT oRAz ocHRoNY DzlEDzlcTWA

PRZYRODNICZEGO pod nazwą:

,,Wyłapywanie bezdomnych zwieząt z terenu Miasta Kielce orazzapewnienie im oPieki Po?rzez

umieszczenie ich w obiekcie Schroniska dla Bezdomnych ZwiezątPrzY

ul, Ściegiennego 203 "

KRYTERIA OGOLNE

W pracach komisji konkursowych mogą braó udział pzedstawiciele organizacji/podmiotÓw wYmienionYch w

ań. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie nastęPujące

kryteria:

. w skład komisji konkursowej mogą wchodzió osoby reprezentujące organizaĄe pozarządowe lub

podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie, z

wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w konkursie;

o w skład komisji konkursowej mogą wchodzió osoby, które nie pozostają wobec wnioskodawców

biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ktory mógłbY budziĆ

uzasad n ione wątpliwości, co do bezstronności ;

. w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby, które pzed upływem tzech lat od daty

wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą

oraz nie były członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy;

. . kozystają z pełni praw publicznych.

zgłoszenia należy dokonaó na formulazu stanowiącymzałącznik Nr 1.

-,- lll ,x},:,

,.'i;l-łl i,}lli
'/,i::'r,, ^.3 1,1 ,,a7'

gut
,denta



Załącznik Nr 1

FORMULARZ ZGŁOSZEN|A - DEKLARACJA UCZESTN|CTWA W PRACACH KOM|SJ|
KONKURSOWEJ

Dane dotyczące kandydata na członka komisji

lmię i nazwisko kandydata na członka komisji:

Data u rodzenia (dd/mm/rrrr):

Telefon kontaktowy:

Email kontaktowy:

Opis doświadczenia kandydata w zakresie
pzygotowania wniosków o dotacje lub realizacji
pĄektów (wymagane pzynajmniej dwuletnie
doświadczenie),

Opis zaangażowania kandydata na członka komisjiw działalność organizacji/podmiotów
wymienionych w ań. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Nazwa organizacji/podmiotu (nr KRS):

Funkcja:



J Zapoznałem sĘ z zasadami udziału przedstawicieli organizacji pozanądov,tych/podmiotów
wymienionychwań.3ust.3ustawyodziałalności pożytkupuPlicznegoiowolontańaciewkomisji
konkursowej.

Z OS*iaacram, iż podane przeze mnie w dektaracji uczestnictwa w pracach komisji konkursowej
dane są prawdziwe.

J WyraZam zgodę na podanie moich danych osobowych w związku z uczestnictwem w pracach
Komisji Konkursowej. W każdym momencie mają Państwo prawo odwoŁać swoją zgodę składając
sfosowne oświadczenie w Uaędzie Miasta Kełce, Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, ul.

Strycharska 6, pok. 402. Wycofanie zgody będzie skutkować odwołaniem Państwa z członka
Komisji, bez wpływu na zgodność z prawem przetwanania, którego dokonano na podstawie zgody
pned jejcofnięciem.

Pon adto informuje my, iż:
a) Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Kełce, Rynek 1, 2*303 Kelce. W

pnypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych osobowych mogą Państwo
skontaktować sig
z lnspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail iod@um.kielce.pl

b) przekazane przez Państwa dane będą przetwanane pruez okres 5 lat. Okres przechovrywania danych
osobowych może zostać każdorazowo pnedłużany o okres pnewidziany pnez przepisy prawa, ktore
mogą mieć związek z realizaeją niniejszej usługi,

c) przy§uguje Państwu prawo do dastępu da danych" ich splostowania" kopii danych, usunięcia danych,
przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po akresie nie krótszym niż okres przechowywania
danych,

d) odbiorcami Państwa danych osobowyeh mogą byó instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa
tub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem
atym podmiotem,

e) w przypadku powzięcia informacji o nieńaścivvym przetwarzaniu Państwa danych asobovlych przez
Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych
osobawych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podpis kandydata na członka komisji:

Zapoznaliśmy się z zasadami udziału pnedstawieieli arganizacji pozarządowych/podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w komisjach konkursowych.

Zgłaszamy ww, kandydata do komisji konkursowejjako reprezentację naszej/naszych organizacji/podmiotu

Podpis i pieczęcie członkow Zarządu
organizacji/podm iotu:

Wypdniony i podpisanyfarmulan, należy dostarczyć drogą pocztową lub osoólście doWydziału
Edukacji, Profilal<tyki i Poży*u Publicznego Unędu Miastaw Kieleaeh,

uI. Strycharska,6 Biura ds- Organizacji Pozaruądowych pok.4a2w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 28 listopada 2018r.


