UCHWAŁA NR 187/954/2021
ZARZĄDU POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
z dnia 17 maja 2021 r.
w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej
opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu
Tarnogórskiego w roku 2021 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego
Na podstawie art. 4 ust.1, pkt 22 oraz art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.1))
oraz uchwały nr XXIV/223/2020 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 października 2020 roku
w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie na rok 2021
Zarząd Powiatu
uchwala:
§ 1. Ogłasza się nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty
złożone w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Tarnogórskiego w roku
2021 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
§ 2. Treść ogłoszenia, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały, zamieszcza się na stronie internetowej
Powiatu Tarnogórskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Tarnowskich Górach.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Stanisławowi Torbusowi - Członkowi Zarządu Powiatu Tarnogórskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu
Powiatu
Krystyna Kosmala

1) Przepisy

wprowadzające zmiany opublikowano w : Dz.U. z 2019 r. poz 2020
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Załącznik do uchwały Nr 187/954/2021
Zarządu Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 17 maja 2021 r.
Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty
złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego
w roku 2021 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt
oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza nabór do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone
w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku
2021 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, przedstawicieli
organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)
zgodnie z art. 15 ust. 2d cytowanej ustawy.
Zgodnie z pkt. 4 ust. 4 Rozdziału 10 Rocznego Programu Współpracy Powiatu Tarnogórskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 przyjętego uchwałą nr
XXIV/223/2020 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 października 2020 roku, w skład komisji
powołuje się dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z wyłączeniem osób
reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie.
Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej i dostarczyć do kancelarii Starostwa Powiatowego
w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry, pok. nr 1, w terminie do 26 maja
2021 roku.
Program współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2021, ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu
Tarnogórskiego w roku 2021 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich
Górach, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach oraz na tablicy ogłoszeń
Starostwa Powiatowegow Tarnowskich Górach.
Wszelkich informacji udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa
Powiatowego, ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry, pok. nr 4, tel.: 32/381-37-44 (46).
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego.
Formularz zgłoszeniowy osoby ubiegającej się (reprezentanta organizacji pozarządowej) o udział w pracach komisji
konkursowej oceniającej wnioski złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu
Tarnogórskiego w roku 2021 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
Imię i nazwisko

Telefon kontaktowy i adres poczty elektronicznej
( e-mail)
Nazwa i adres organizacji pozarządowej zgłaszającej
osobę do udziału w pracach komisji
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Doświadczenie osoby zgłaszanej, w zakresie udziału w
pracach w komisjach konkursowych

Za udział w pracach komisji nie przysługuje wynagrodzenie.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionym
przeze mnie dokumencie dla potrzeb niezbędnych do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej
wnioski złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego
w roku 2019 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – zgodnie
z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
Jestem świadomy, iż moje dane będą udostępniane innym odbiorcom zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 2176).
Dane podaję dobrowolnie i znane jest mi prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
zgodnie z załączoną informacją Administratora danych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Informacja Administratora danych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Tarnogórski z siedzibą w Tarnowskich Górach
przy ul. Karłuszowiec 5, tel. (32)381-37-11, e-mail: starosta@tarnogorski.pl.
2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, e-mail:
iodo@tarnogorski.pl, nr telefonu (32) 381-37-65.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) związanym z udziałem Pani/Pana w komisji konkursowej
b) archiwizacji.
Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych w wyżej wymienionym celach są:
a) obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia) wynikający z art. 15 ust. 2d
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
b) obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c ww. rozporządzenia) wynikający z art. 6 ustawy
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwum.
4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych,
podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi oraz
podmiotom realizującym archiwizację, obsługę informatyczną. Ponadto w zakresie stanowiącym informację
publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w komisji konkursowej. Jest Pani/Pan
zobowiązany do ich podania, a konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak uczestnictwa w pracach
komisji konkursowej.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani
profilowania, o którym mowa w art. 22 ww. rozporządzenia.
……………………………………
Podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania organizacji pozarządowej

…..……………………………………
Podpis osoby zgłaszanej /imię i nazwisko/

/imię i nazwisko/
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