
ZARZĄDZENIE NR 13/2020 

WÓJTA GMINY RYTWIANY 

z dnia 11 marca 2020r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania 

publicznego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty  wymienione  

w  art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 688)                 z zakresu 

projektów służących realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców 

Gminy Rytwiany. 

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

( tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 994 z późn. zm. ), art. 4 ust. 1 pkt 13,  art. 11 ust. 1 pkt 1  i 

ust 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego                           

i o wolontariacie ( tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 688), uchwały Nr XVIII/94/19 Rady 

Gminy Rytwiany z dnia 27.11.2019r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy 

Rytwiany z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2020 rok ( zmieniona uchwałą nr XX/111/19 Rady Gminy Rytwiany z 

dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/94/19 Rady Gminy Rytwiany z 

dnia 27.11.2019r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Rytwiany z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

2020 rok) , zarządza się, co  następuje: 

§ 1 

1.Ogłasza się otwarty konkurs ofert  na realizację zadania publicznego p.n. 

„Wspomaganie rozwoju wspólnoty lokalnej na terenie Gminy Rytwiany”.                    

2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

 

 

§ 2 



Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia zadania wraz                              

z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. 

§ 3 

Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej 

Gminy Rytwiany, na stronie internetowej Urzędu Gminy Rytwiany oraz na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Gminy Rytwiany. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 

 

Wójt Gminy Rytwiany 

Grzegorz Forkasiewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  do Zarządzenia Nr 13/2020 

Wójta Gminy Rytwiany 

z dnia 11.03.2020r. 

OGŁOSZENIE 

 Konkursu na realizację zadania publicznego p.n. „Wspomaganie 

rozwoju wspólnoty lokalnej na terenie Gminy Rytwiany”. 

Wójt Gminy Rytwiany ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania 

publicznego przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 

ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego                                    

i o wolontariacie ( tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 688) p.n. „Wspomaganie 

rozwoju wspólnoty lokalnej na terenie Gminy Rytwiany”. 

 

 I. Rodzaj zadania, forma realizacji oraz wysokość środków 

publicznych przeznaczonych na jego realizację w 2020r.  

l.p Nazwa zadania Wysokość 

środków 

Forma realizacji 

 

 

1. 

 

 „Wspomaganie rozwoju 

wspólnoty lokalnej na terenie Gminy 

Rytwiany” 

 

 

 

4.000 zł. 

  

wsparcie 

 

 

 

 

 



II. Zasady przyznawania dotacji 

1.Tryb postępowania konkursowego będzie przebiegał zgodnie z ustawą                       

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r.           

( tekst jednolity: Dz. U. z 2019r, poz.  688) oraz Programem Współpracy Gminy 

Rytwiany z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  2020r. (uchwała Nr 

XVIII/94/19 Rady Gminy Rytwiany z dnia 27.11.2019r. w sprawie przyjęcia 

Programu współpracy Gminy Rytwiany z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok ( 

zmieniona uchwałą nr XX/111/19 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 grudnia 2019r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/94/19 Rady Gminy Rytwiany z dnia 

27.11.2019r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Rytwiany z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2020 rok). 

2. Złożona oferta musi być kompletna i zgodna ze wzorem określonym                      

w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego                 

w sprawie  wzorów   ofert  i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji 

zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań  z wykonania tych zadań z dnia 24 

października 2018r. ( Dz. U. z 2018r., poz. 2057).                

III. Termin i warunki realizacji zadania. 

1.Podmiot realizujący zadanie może zlecać wykonanie tego zadania innym 

wykonawcom. 

2.Realizacja zadania obejmie okres od dnia podpisania umowy do dnia 30 

listopada 2020r. 

3.Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje 

umowa, która zostanie zawarta po podjęciu decyzji o wyborze oferty przez Wójta 

Gminy Rytwiany, po uprzednim zapoznaniu się z oceną Komisji Konkursowej, 

powołanej przez Wójta Gminy Rytwiany. 



IV. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty. 

1.Rozpoznanie oferty nastąpi w terminie maksymalnie do 14 dni od dnia,                   

w którym upłynął termin składania ofert. 

2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa 

powołana Zarządzeniem Wójta.  

3. Oferty będą oceniane punktowo  wg. następujących kryteriów :  

a. merytoryczna wartość oferty przy uwzględnieniu korzyści dla środowiska ( 0-5 

pkt), 

b. możliwość realizacji zadania – kadra, doświadczenie, zasoby rzeczowe ( 0 – 2 

pkt), 

c. osiągnięcia i doświadczenie w zakresie realizacji zadań w latach ubiegłych, 

współpraca z samorządem lokalnym ( 0 – 3 pkt), 

d. ocena wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia pracy wolontariuszy 

i pracy społecznej członków organizacji w realizacji zadania        ( 0-10 pkt), 

4. Minimalna liczba punktów  do przyjęcia oferty wynosi 10, zaś maksymalna: 20. 

5. Ogłoszenie o wynikach konkursu zostanie umieszczone w BIP  oraz na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rytwiany. 

V. Termin i miejsce składania oferty 

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zaklejonej kopercie, opisanej 

następująco: „Konkurs ofert  na realizację zadania publicznego p.n. 

„Wspomaganie rozwoju wspólnoty  lokalnej na terenie Gminy Rytwiany”  

wraz z nazwą  i adresem oferenta,  w sekretariacie Urzędu Gminy Rytwiany, ul. 

Staszowska 15, pok. nr 13 lub przesłać pocztą  w nieprzekraczalnym terminie 

do 1 kwietnia 2020r. 

Dodatkowe informacje o konkursie – Urząd Gminy Rytwiany, pok. nr 11, tel. 

15/864-79-31. 



 

Załącznik Nr 2 

do Zarządzenia Nr 13/2020 

Wójta Gminy Rytwiany 

z dnia 11.03.2020r. 

1. Powołuję Komisję Konkursową dla oceny ofert złożonych                   

w otwartym konkursie p.n. „Wspomaganie rozwoju wspólnoty                            

lokalnej na terenie Gminy Rytwiany” 

w składzie: 

1. Marianna Stryszowska – przewodnicząca, 

2. Ewa Maciejska – członek, 

3. Sylwia Bielaska – członek, 

2. 1/. Zadaniem Komisji Konkursowej jest dokonanie oceny złożonych ofert               

w konkursie na  realizację zadania publicznego „Wspomaganie rozwoju 

wspólnoty lokalnej na terenie Gminy Rytwiany” na podstawie kryteriów 

ogłoszonych w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2020 z dnia 11.03.2020r. 

Wójta Gminy Rytwiany oraz przedstawienie opinii o ofertach Wójtowi Gminy 

Rytwiany. 

2/. Z przeprowadzonej oceny ofert Komisja sporządza protokół wraz                             

z rekomendacją wyboru oferty. 

3.Obsługę organizacyjno – techniczną Komisji zapewnia Urząd Gminy Rytwiany. 

4. Komisja ulega rozwiązaniu po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty 

przez Wójta Gminy. 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

dla danych osobowych 

organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                          

i o wolontariacie 

 

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1               

i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w spra- 

wie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobod- 

nego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochro- 

nie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, iż: 

I. ADMINISTRATOR DANYCH. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rytwiany reprezentujący Gminę 

Rytwiany  z siedzibą w Rytwianach, ul. Staszowska 15, 28 – 236 Rytwiany. 

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH. 

Administrator wyznaczył Inspektora  Ochrony Danych,  z którym może  się  Pani/Pan  skontaktować 

w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: 

1) pod adresem poczty elektronicznej: kancelaria@lasocki.com.pl  

2) pisemnie na adres siedziby Administratora. 
 

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. 

1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w celu przyznania dotacji w zakresie projektów 

służących realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Gminy Rytwiany 

wspomagających rozwój wspólnoty lokalnej. 

2. Podstawą prawną zbierania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b), c) i e) RODO 

oraz Ustawa o sporcie  z dnia 25  czerwca 2010 r. (tekst jednolity:  Dz.U.  z 2019  poz. 1468), 

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 poz. 

869). 

3. Podając dane dodatkowe (nieobowiązkowe) traktujemy Pani/Pana zachowanie jako wyraźne 

działanie potwierdzające, że wyraża Pani/Pan zgodę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO, na ich 

przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do załatwienia Pani/Pana sprawy. 

 
IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH. 

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich prze- 

twarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów zapewniających asystę i wsparcie technicz- 

ne dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Pani/Pana dane. 

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH. 

Pani/Pana dane osobowe  będą  przechowywane  do  czasu  zakończenia  umowy  cywilno-prawnej  

Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedy- 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimztgq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimztgq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimztgq
mailto:kancelaria@lasocki.com.pl


nie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony został przede wszystkim na podstawie 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Planowany termin usunięcia wg kat. 

archiwalnej wynosi BE10 - 10 lat. 

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH. 

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: 
 

1) dostępu do treści swoich danych osobowych, 

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 

3) usunięcia swoich danych osobowych, 

4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

5) przenoszenia swoich danych osobowych, 

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana 

da- nych. 

 
VII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO. 

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie da- 

nych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa. 

VIII. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ 

KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH. 

1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, do których 

podania jest Pani/Pan zobowiązana/y. W przypadku, gdy nie poda Pani/Pan swoich danych, 

nie będzie- my mogli zrealizować obowiązku ustawowego co może skutkować 

konsekwencjami przewi- dzianymi przepisami prawa tj. nierozpatrzeniem wniosku. 

2. Podanie przez Panią/Pana danych dodatkowych (nieobowiązkowych), w zakresie nie 

wynikają- cym z przepisów prawa, jest dobrowolne. 

 

IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE. 
 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………… PODPIS OSÓB 

UPOWAŻNIONYCH 

 


