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ZARZĄDZENIE NR 171/20 

PREZYDENTA MIASTA BIAŁA PODLASKA 

 

z dnia 14 października 2020 roku 

 

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów-przedstawicieli organizacji 

pozarządowych lub innych podmiotów prowadzących działalność pożytku 

publicznego na członków komisji konkursowych opiniujących oferty  

złożone w ramach konkursów na realizację zadań publicznych  

w mieście Biała Podlaska w 2021 roku.  

 

 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia  24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) 

oraz § 14 ust. 1 załącznika do uchwały nr XVIII/48/20 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 

30 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Biała 

Podlaska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. 

Lubelskiego z 2020 r. poz. 4909) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Ogłasza się nabór kandydatów - przedstawicieli organizacji pozarządowych lub 

innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na członków komisji 

konkursowych opiniujących oferty złożone w ramach konkursów na realizację zadań 

publicznych w mieście Biała Podlaska w 2021 roku z zakresu: przeciwdziałania 

alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego, działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości, udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania 

świadomości prawnej społeczeństwa, udzielania nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz dofinasowania wkładu własnego do projektów współfinansowanych 

ze środków zewnętrznych.  

 

§ 2. W skład komisji konkursowych mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje 

pozarządowe lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, które nie 

biorą udziału w konkursie na realizację danego rodzaju zadania. 

 

§ 3. Kandydatów do komisji konkursowych wskazują organizacje pozarządowe lub inne 

podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na formularzu stanowiącym 

załącznik do niniejszego zarządzenia, który należy złożyć w kancelarii ogólnej  

Urzędu Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, pok. 8 lub przesłać na 

wyżej wymieniony adres do dnia 30 października br. 

 

§ 4. Składy komisji, po dokonaniu weryfikacji zgłoszeń, zostaną ustalone zarządzeniem 

Prezydenta Miasta Biała Podlaska i podane do publicznej wiadomości.  

 

§  5. Udział w pracach komisji konkursowych jest nieodpłatny. 

 

§ 6. Wykonanie  zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury  

i Sportu Urzędu Miasta Biała Podlaska.  
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§ 7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta  

Biała Podlaska, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta Biała Podlaska. 

 

§  8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

                              PREZYDENT MIASTA  

                             / - /  

                                                                                          Michał Litwiniuk 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Egzemplarz na tablicę ogłoszeń 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zarządzenie nr 171/20 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 14 października 2020 roku w sprawie 
ogłoszenia naboru kandydatów-przedstawicieli organizacji pozarządowych lub innych podmiotów prowadzących 
działalność pożytku publicznego na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w ramach 
konkursów na realizację zadań publicznych w mieście Biała Podlaska w 2021 roku. 

Strona 3 z 5 

 

 

 

 
                                                                                           Załącznik do zarządzenia nr 171/20 

        Prezydenta Miasta Biała Podlaska 
                    z dnia 14 października 2020 roku 

 

Formularz zgłoszenia kandydata-przedstawiciela organizacji pozarządowej lub innego 
podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego na członka komisji 

konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach konkursów na realizację zadań 
publicznych w mieście Biała Podlaska w 2021 roku. 

 
 

Dane dotyczące kandydata na członka komisji konkursowej  

Imię i nazwisko kandydata   
 

Telefon kontaktowy  

 

E-mail kontaktowy  
 

Funkcja kandydata w organizacji  
Opis doświadczenia kandydata w zakresie 
przygotowania wniosków o dotacje lub realizacji 
projektów (wymagane przynajmniej dwuletnie 
doświadczenie) 

 
 

 
 
 
 

Dane dotyczące organizacji wskazującej kandydata 

Nazwa i siedziba organizacji pozarządowej lub 
innego podmiotu prowadzącego działalność 
pożytku publicznego (nr KRS lub innej 

ewidencji) 
 

 

Krótka charakterystyka przedmiotu działalności 
statutowej  
 

 

Deklaruję wolę udziału w pracach komisji w następujących obszarach: 

Obszar zadań publicznych Zaznaczyć w kratce „X” 
przeciwdziałania alkoholizmowi 
  
przeciwdziałania narkomanii 
  
ochrony i promocji zdrowia 
  
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  
i dziedzictwa narodowego 
 

 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 
  
turystyki i krajoznawstwa  
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego 
 

 

działalności wspomagającej rozwój 

gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości  
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udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 

zwiększania świadomości prawnej 
społeczeństwa, udzielania nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego 
 

 

dofinasowania wkładu własnego do projektów 
współfinansowanych ze środków zewnętrznych  

 
 
 

Oświadczam, że: 

1) jestem obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych, 

2) nie pozostaję z oferentami biorącymi udział w danym rodzaju konkursu w takich relacjach, które 

mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność, 

3) wyżej wymienione dane są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.  

 

Pieczątka organizacji/podmiotu  

i czytelny podpis osoby upoważnionej  
do reprezentowania organizacji/podmiotu 

 

 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Biała 

Podlaska  

z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska.  

2. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pisząc na adres: 

iod@bialapodlaska.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru 

kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych  

w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w mieście Biała 

Podlaska w 2021 r. z wybranego przez Pana zakresu: przeciwdziałania 

alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, ochrony i promocji zdrowia, kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania  

i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, ekologii i ochrony 

zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, działalności wspomagającej 

rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, udzielania 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz dofinansowania wkładu własnego 

do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e 

RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w 

interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1b, 6, 11, 16, 17, 18, 19, 

22a, 32, 33 oraz art. 5 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie.  

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione  

do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz w zakresie 

imienia i nazwiska mogą zostać ujawnione wnioskującym o udostępnienie 

informacji publicznej.  

6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji 

międzynarodowych. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres pracy komisji 

konkursowej, a następnie zostaną zarchiwizowane zgodnie z zapisami 

obowiązującej instrukcji kancelaryjnej.   

mailto:iod@bialapodlaska.pl
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8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania. 

9. W przypadku wątpliwości, co do prawidłowości przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do przeprowadzenia 

naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert 

złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w mieście 

Biała Podlaska w 2021 r. w wybranym zakresie: przeciwdziałania alkoholizmowi, 

przeciwdziałania narkomanii, ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony 

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 

dziedzictwa przyrodniczego, działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, 

 w tym rozwój przedsiębiorczości, udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 

zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, udzielania nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego oraz dofinansowania wkładu własnego do projektów 

współfinansowanych ze środków zewnętrznych. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu. 

  
 

 

 

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

              (data, miejscowość )                                                   (czytelny podpis kandydata) 

 

     Uwaga: zgłoszenie kandydata nie jest równoznaczne z powołaniem do prac w komisji 
konkursowej. 


