
UCHWAŁA NR 590/2021 
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO 

z dnia 26 lutego 2021 r. 

w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych 
w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych w 2021 roku. 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r., 
poz. 920) oraz art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2020r., poz. 1057) Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: 

§ 1. Ogłasza się nabór dwóch kandydatów na członków Komisji Konkursowej reprezentujących organizacje 
pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie 
ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku. 

§ 2. Szczegółowe warunki naboru kandydatów określa załącznik do niniejszej uchwały - Ogłoszenie 
o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie 
ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku. 

§ 3. Ogłoszenie podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego 
w Mławie, na stronie internetowej urzędu oraz tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Mławie 
przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 6. 

§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji i Zdrowia. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Zarząd Powiatu Mławskiego: 

Jerzy Rakowski 
Zbigniew Markiewicz 
Jolanta Karpińska 
Witold Okumski 
Krystyna Zając 
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Załącznik do uchwały Nr 530/2021 

Zarządu Powiatu Mławskiego 

z dnia 26 lutego 2021 r. 

O G Ł O S Z E N I E 

Zarząd Powiatu Mławskiego ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do 
opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu 
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku. 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

Zarząd Powiatu Mławskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych 
i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r. poz.1057) do zgłaszania swoich przedstawicieli na 
członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację 
zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku. 

H. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANDYDATÓW 

1. Członkiem Komisji Konkursowej może być osoba wskazana przez organizację pozarządową lub podmiot 
wymieniony w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która posiada pełną 
zdolność do czynności prawnych. 

2. W skład Komisji Konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych 
biorących udział w konkursie. 

III. ZADANIA KOMISJI KONKURSOWEJ 

1. Do zadań Komisji Konkursowej należy ocena i opiniowanie ofert złożonych w otwartym konkursie ofert 
na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku. 

2. Szczegółowy zakres prac Komisji określi uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego w sprawie powołania 
Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań 
publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 
w 2021 roku. 

IV. WYBÓR KANDYDATÓW DO PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ 

1. Zgłoszenie kandydata do udziału w Komisji Konkursowej nie jest jednoznaczne z powołaniem go do 
składu komisji. 

2. Ostateczny skład Komisji Konkursowej ustala Zarząd Powiatu Mławskiego w drodze uchwały. 

3. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży. 

V. TERMIN I SPOSÓB ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO KOMISJI 

1. Zgłoszeń kandydatów na członków Komisji Konkursowej dokonują organizacje wskazane w pkt II 
ppkt 1 na karcie zgłoszenia stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia 
w terminie do dnia 15.03.2021 r. 

do Sekretariatu Starostwa Powiatowego w Mławie ul. Władysława Stanisława Reymonta 6, pok. nr 
11 z dopiskiem na kopercie „Kandydat na członka Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych 
w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych w 2021 roku, 

pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Mławie ul. Władysława Stanisława Reymonta 6, 06-500 
Mława z dopiskiem na kopercie „Kandydat na członka Komisji Konkursowej do opiniowania ofert 
złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych w 2021 roku". 

Decyduje data wpływu zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Mławie, a nie data stempla pocztowego. 
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2. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania 
organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ramienia których podmiot występuje. 

VI. UWAGI KOŃCOWE 

1. Zastrzega się prawo do zmiany terminu składania zgłoszeń. 

2. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wszystkich wymaganych informacji i podpisów nie będą brane pod 
uwagę przy wyborze członków Komisji Konkursowej. 

3. W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji 
pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, dokona Zarząd Powiatu Mławskiego 
biorąc pod uwagę posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac w charakterze 
członka Komisji Konkursowej. 

Zarząd Powiatu Mławskiego: 

Jerzy Rakowski 
Zbigniew Markiewicz 
Jolanta Karpińska 
Witold Okumski 
Krystyna Zając 
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA 

na członka do Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie na realizację zadań 
publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku. 

(pieczęć nagłówkowa organizacji) 

Nazwa organizacji pozarządowej 
lub podmiotu wymienionego w art. 
3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o 
wolontariacie, którą ma 
reprezentować kandydat do Komisji 
Konkursowej 

(pieczęć nagłówkowa organizacji) 
Adres 

(pieczęć nagłówkowa organizacji) Telefon (pieczęć nagłówkowa organizacji) 

e-mail 

Dane kandydata 

Imię i nazwisko 

Dane kandydata Adres do korespondencji Dane kandydata 
Telefon 

Dane kandydata 

e-mail 
Opis doświadczenia kandydata 

Posiadane przez kandydata/tkę kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas pracy w Komisji Konkursowej 

REKOMENDACJA/PEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ 
I/LUB PODMIOTÓW WYMIENIONYCH W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU 

PUBLICZNEGO 
I O WOLONTARIACIE W PROCEDURACH KONKURSOWYCH 

Zapoznaliśmy się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w Komisji Konkursowej Powiatu 
Mławskiego. 
Zgłaszamy ww. kandydata na członka Komisji Konkursowej Powiatu Mławskiego 

Podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli zgodnie z KRS/ innym rejestrem - potwierdzające zgłoszenie 
kandydata do reprezentowania podmiotu w Komisji Konkursowej 

Nazwa podmiotu oraz nazwa i numer 
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dokumentu stwierdzającego sposób 
reprezentacji podmiotu (np. KRS lub 

innego rejestru) Imię i nazwisko osoby 
upoważnionej 

Podpisy i pieczątki osób 
upoważnionych 

, dnia 202 lr. 

Oświadczenie kandydata 

J a ' n i ż e j podpisany(a) 
oświadczam, iż: 

wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na kandydowanie na członka do Komisji Konkursowej 
opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na 
rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku. 

Jestem obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych. 

Zobowiązuję się do zachowania poufności prac Komisji Konkursowej do czasu rozstrzygnięcia otwartego 
konkursu ofert. 

Posiadam doświadczenie w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych 
lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, tj. od roku: # 

Zapoznałem/łam się z treścią ogłoszenia o naborze na członków Komisji Konkursowej. 

(Miejscowość, data) '(czytelny podpis kandydata) 

*niepotrzebne skreślić 

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA 

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE(ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych osobowych) - zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż: 

1) Administratorem danych osobowych kandydatów na członka do Komisji Konkursowej opiniującej oferty 
złożone w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych w 2021 roku jest Starosta Mławski z siedzibą w Starostwie Powiatowym, ul 
Władysława Stanisława Reymonta 6, 06-500 Mława, adres e-mail:. 

2) W sprawach związanych z Państwa danymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych e-
mail:. ' 

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia realizacji procesu rekrutacji do Komisji 
Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu 
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku na podstawie art. 6 ust. 1 lit c wzw. 
z realizacją przepisów wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r., poz. 1057) 

4) Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu - firmy 
świadczące usługi utrzymania naszych systemów teleinformatycznych. 

5) Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem upoważnionych na podstawie 
przepisów prawa. 
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6) Dane osobowe w zakresie stanowiącym informację publiczną będą udostępniane na mocy przepisów 
ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

7) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla zrealizowania uprawnienia/celu lub 
spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa w zakresie uprawnień i obowiązków ustawowych 
starostwa, w tym zgodnie terminami przechowywania dokumentacji określonymi w instrukcji kancelaryjnej 
dla organow powiatu i starostw powiatowych, ustalanej na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983r 
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

8) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia 
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych. 

9) W każdej chwili, przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli uznają 
Państwo, iz przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze 
kandydatów do Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie na realizację zadań 
publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku Konsekwencją 
mepodama danych osobowych jest brak udziału w naborze kandydatów na członka do Komisji 
Konkursowej, o której mowa w pkt 10. 

11) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

12) Państwa dane osobowe otrzymane zostały od podmiotów zgłaszających swoich kandydatów do 
Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych 
z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku 

(czytelny podpis kandydata) 
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