
ZARZĄDZENIE NR 12/20
BURMISTRZA DUKLI

z dnia 22 stycznia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia ponownego naboru na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
w Dukli

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami), art. 41g ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zmianami) oraz załącznika 
nr 1 do uchwały Nr XXX/179/16 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie określania 
trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego w Dukli (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2016 r., poz. 3563), Burmistrz Dukli zarządza, 
co następuje:

§ 1. Ogłasza ponowny otwarty nabór na dwóch członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
w Dukli, zwanej dalej „Gminną Radą”, spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów 
wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie.

§ 2. 1. Zgłoszenie kandydata na członka Rady następuje poprzez złożenie dokumentu zgłoszeniowego 
w formie papierowej.

2. Zgłoszenie powinno zawierać:

1) nazwę, dane teleadresowe organizacji zgłaszającej, imię i nazwisko kandydata – członka organizacji 
zgłaszającej oraz stanowisko lub funkcję zajmowane przez kandydata w organizacji pozarządowej,

2) dane teleadresowe kandydata, krótki opis doświadczeń i umiejętności kandydata, które przydatne będą 
w Gminnej Radzie,

3) podpis osoby lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej.

3. Do zgłoszenia należy także dołączyć:

1) pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Gminnej Rady,

2) oświadczenie o prowadzeniu przez organizację działalności na terenie Gminy Dukla,

3) podpisaną klauzulę informacyjną na przetwarzanie danych osobowych kandydata w celach związanych 
z wyborami i pracą w Gminnej Radzie, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Formularz zgłoszeniowy na członka Gminnej Rady stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
zarządzenia.

2. Formularz zgłoszeniowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie udostępniony:

1) w Urzędzie Miejskim w Dukli, w pok.111, w porze pracy Urzędu Miejskiego w Dukli,

2) na stronie internetowej www.dukla.pl, w zakładce "Organizacje pozarządowe- Rada Działalności Pożytku 
Publicznego",

3) w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce "Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego".

§ 4. 1. Kompletne wnioski należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Dukli, do dnia
5 lutego 2020 roku, do godz. 15:00 lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Dukli, Trakt Węgierski 11, 38-
450 Dukla. W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data jej wpływu do Urzędu Miejskiego 
w Dukli.

2. Pozostałe sprawy nieuregulowane niniejszym zarządzeniem określa m.in. ustawa z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwała Nr XXX/179/16 
Rady Miejskiej w Dukli z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie określania trybu powoływania członków oraz 
organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Dukli.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza Zastępcy Burmistrza Dukli.
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§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

z up. Burmistrza 
 Sekretarz Gminy

Piotr Świder
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 12/20

Burmistrza Dukli

z dnia 22 stycznia 2020 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Dukli z siedzibą w Dukli;
ul. Trakt Węgierski 11; 38-450 Dukla.

2) Burmistrz Dukli wyznaczył inspektora ochrony danych (e-mail. iod@dukla.pl).

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z wyborami
i pracą w Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Dukli na podstawie art. 6 ust 1 pkt e oraz 
art. 9 ust. 2 pkt e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 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.

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na okres wymagany w związku z wyborami
i pracą w Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Dukli, a następnie archiwizowane zgodnie 
z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie organizacji i zakresu 
działania archiwów zakładowych.

6) Podsiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.

Zapoznałam/em się i akceptuję powyższą klauzulę informacyjną.

....................................................

data i podpis
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 12/20

Burmistrza Dukli

z dnia 22 stycznia 2020 r.

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA DO GMINNEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU 
PUBLICZNEGO W DUKLI

Kartę proszę wypełnić wielkimi literami

1. Nazwa organizacji

2.

3.

Siedziba

Telefon

4. Imię i nazwisko kandydata oraz 
stanowisko lub funkcja zajmowana 

przez kandydata 
w organizacji pozarządowej 

5.
Adres zamieszkania kandydata

6. Telefon kontaktowy
7. E-mail kandydata

8.
Opis doświadczeń 

i umiejętności

…………………………………….
                                                                                                                                                            podpis kandydata

          pieczęć organizacji 
…………………………………….
(data i podpis osoby upoważnionej

 do reprezentowania organizacji)

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na kandydowanie.
Oświadczam także, iż .................................................................. prowadzi działalność na terenie Gminy 
 (nazwa organizacji)                                     
Dukla.                                                                                                                       

......................................................
 podpis kandydata
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