Zarz4dzenie Nr 1712022
W6jta Gminy Rybno
z dnia 2 marca 2022r.

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg zadania publiczn-e-go
w zakresie nauki, szkolnictwa wyiszego, edukacji, o5wiaty i wychowania w 2022r'
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym
(Dz. IJ. z )021r. pot. 1372 ze zm.) o.,z art. 4 ust. I pkt.l7, arI.l3, art.l4, art.15 i art.19
ustawy z dnia 24 i<wietni a 2003r. o dzialalnoSci pozltku publicmego i wolontariacie (Dz.U.
z 202br. poz.l057 ze zrlr.) w zwiqzku z uchwal4 m ){{XY126712021 Rady Gminy Rybno
z dnia )4 listopada 2021. w sprawie uchwalenia Rocznego proglamu wsp6lpracy
z orgmizacjani pozarz4dowymi oraz podmiotami, o kt6rych mowa w art.3 ust.3 Ustawy
o dzialalnoici po4tku publicznego i wolontariacie na rck 2022 (Dz.Urz.Woj.warm.-Maz.
22022,po2.7):
Rybno
$ 1.1. Ogtasza sig otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego Gminy
przez
w
2022r'
w zakresie nauki, szkolnictwa wyiszego, edukacji, oswiaty i wychowania
podmioty prowadz4ce dzialalno66 pozytku publicznego, zgodnie z art.3 ust.2 i 3 ustawy
z dnia24 kwietnia 2003r. o dzialalnodci po2ytku publicznego i o wolontariacie.
2. Trei6 ogloszenia o konkursie, o kt6rym mowa w ust. l, stanowi zalqcznik nr 1 do
niniej

sze

go zar z4dzenia.

3. Wz6r oferty na

reahzacjg zadari publicmych stanowi zal4cznik

nr 2 do

niniejszego

zarz4dzenia.
Publicznej Urzgdu
$ 2. dgloszenie o konkursie zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji
Rybno
oraz na stronie
siedzibie Urzqdu Gminy
Cminy Rybno, tablicy ogloszeri

w

intemetowej Gminy Rybno.
$3. Przeprowadzenie procedury konkursowej nast4pi zgodnie z warunkami zawart]J'xli
w ogloszeniu, o kt6rym mowa w $ 1ust.2
Gminy Rybno.
$ 4. Nadz6r nad wykonaniem zarz4dzenia powierza sig Sekretarzowi
$ 5. Zarz4dzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

mgr ini.

Zalqcznik Nr

I

do Zarzadzenia Nr l7/2022 l(6ita Gminy Rybno
z dniq 2 mqrca 2022r.

OGT,OSZENIE
wyZszego' edukacii'
otwartego konkursu ofert na lealizacjg zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa
w
art.
3 ust. 3 ustawi
podmioty
wymienione
oSwiaty i wychowa nia przez organnacje pozzrz4dowe oraz
2022
roku
w
wolontariacie
publicznego
i
o
o dzialalnofci pozytku

w6jt Gminy Rybno oglasza otwarty konkurs ofert na realizacjg zadania publiczrego w zakresie nauki,
.rtotoi"tt"n wyiiszego, edukacji, oswiaty i wychowanis w 2022 roku przEz organizacie, pozan4dowe oraz
poalnioty wymienion-e'w art. 3 ust. 3 usia*y o dzialalnosci po2)'tku publicmego i o wolontariacie, zgodnie
zasadami wymienionymi Ponizej.

s1
udzial organizacje pozzrz4dowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy

l. W konkursie mogq brai
o dzialalnosci piiyku publiczrigo

2.

i o wolontariacie, zwane dalej: ,,organizacjami pozarz4do*ymi"
zakresie
zgodnym z zzdaniem, o kt6rego rcalizacjp skladaj4 oferty,
w
prowadz4ce dziilalnosd Jtatutow4
zalqczniku
rr / do niniejszego ogloszenia zadanie moze byd
i
w
3
ogloszenia
wymienionymi
$
pozafzedowe
w
nmach dzialalnosci odplatnei lub nieodplatnei
przez
orgxnnacle
,"ykonyto"o"
poiytku publicznego.
Zadanie publiczne nie moze byi realizowane w ramach prowadmnej przez organizacjg pozarT4dow4
dzialalnoSci gospodarczej.

3.

n

Konkurs ofert obejmuje WSPARCIE realizacji zadania publicmego, w przypadku gdy organizacja
pozaru4dowa wniesie do jego realizacji wklad wlasny finansowy lub POWIERZENIE realizacji zadania
publicmego, w przlpadku gdy wklad wlasny organizacji pozarz4dowej bgdzie wniesiony jedynie w formie
wkladu niefinansowego (osobowego lub rzeczowego).
oferty na rezlizacjg zadania konkursowego \\raz z zalqcmrkani nale2y skladai w zaklejonej kopercie w
wersji papierowej w jednym egzemplarzu do Seketariatu Urzgdu Gminy Rybno, ul. Lubawska 15 z
aopiskiim: 'Otwarty konkurs ofert w zakresie nauki, szkolnictwa wy2szego, edukacji' o5wiaty i
wychowania w 2022r". Oferty mozna prznsyla' r6wnie2 za pomocq poczty na adres:

Urzqd Gminy Rybno
Ul. Lubawska 15
13-220 Rybno
z dopiskiem "Otwarty konkurs ofert w zakesie nauki, szkolnictwa wyzszego, edukacji, o5wiaty
wychowania w 2022r".
5. Ostateczny

termin skladania ofert konkursowych to:

i

2@41@l!9-g@1€JO

oferty
terminu skladania ofert konkusowych decyduje data
^o,Enia
stemDla Docztoweqo.

O zachowaniu
w Urzgdzie Gminy Rybno lub data

$2
Termin realizacji zadafi

byi zealizowane w 2022 r.. zakoriczone nie p6rniei ni2 do 16 qrudnia 2022r.
2. Z^danie moie bye realizowan€ w termini€ poprzedzajqcym rozstrzygnigcie konkursu, nie wczesniej
jednak niz od I stycznb 2022r, z zrstrzeioniem, i'e Srodki finansowe z dotacji mogq byd *ydatkowane
na koszty zvtiqzane z jego realizacj4 powstale od dnia zawarcia umowy. Szczeg6lowe i ostateczne
warunki reafizacji zadania, w tym przezn czenie dotacii, reguluje umowa pomigdzy Gminq Rybno a

l.

Zadanie konkursowe musi

organizacj4 pozarzqdowq.

s3
Wykaz zadaf konkursowych. Warunki realizacji zadaf konkursowych'

l.

wyzszego'
Otwarty konkurs ofert obejmuje realizacjq nastqpuj4cych zadan z zakesu nauki, szkolnictwa
wiedzg'
popularyzujqcych
imprez
prbwaaiLnie
spotkan
rvychowania:

i.
i
"s*i.ry
"iuk*;i,
astronomii;
w
szczeg6lno5ci
nauki,
wsp6lczesnej
innowicyjno6d i osi4gnigcia
zzda1' wymienionych
realizacji
i
cele
warunki
m.in.
wskazano
,,
/
do-ogloszenia
W Zolqiiriku

w ust. I

oraz wysoko$C Srodk6w finansowych przemaczonych na ich realizacjg'

s4
Zasady przyznawania dotacii

L
2.
3.
a.

co
Orgmlzacja pozzrz4dowz skladaj4ca ofertg ma obowiqzek wniesienia wkladu wlasnego w wysokosci
zadania.
najmniej l0 7o calkowitej wartosci
wilacl Jhsny moze mie6 formg wkladu finansowego i./lub niefinansowego i jest wskazywany w ofercie
w czgsci V.B. (Zr6dla frnansowania koszt6w realizacji zadania).
Wkdd finansowy organizacji pozarz4dowej mog4 stanowi6 Crodki finansowe wlasne organizacji
lub pozyskane przezd4 ze tr6del innych niz budi;et Gminy Rybno'
pozarz4dowej
-niefinansowy
stanowi wniesienie wkladu osobowego - w t)'rn Swiadczef wolontariuszy i pracy
Wklad
spolecmej czlonk6w organizzcji pozarz4dowej lub wkladu rzeczowego (np. ufundowanych nagr6d'
nieodplatnie udostgpnionij sali, Swiadczenia nieodplatnych uslug m.in. poligrahcznych, transportowych
i innych). W pr4ipadku wniesienia wkladu rzecmwego w realizacjg zadania obowiqzkowe jest jego
udokumentowanie na etapie rozliczenia lub kontroli. Wniesiony wklad rzeczowy w realizacjg zadania jest
r6wnie2, pfzez partner6w organizscji pozarzqdowej moina opisad r6wniez w cz. IV.2 (nie
wkladu
rzeczow€go).
wycena
w6wczas
obowi4zkowa

UWAGA:

byf udokumentowany przez organizacjg np. poprzez:
zawarcie porozumienia z wolontariuszem zgodnie z art. 44 usta*y o dzialalno6ci poa/tku publicmego
i o wolontariacie (pisemne porozumienie jest obowiqzkowe w przSpadku slviadczef wolontariusza
wykonywanych przez okres dht2szy ni2 30 dni), kartg pracy wolontariusza, oSwiadczenie o wniesieniu pracy
spolecznej pfz! realiz cji zadania (wnz z h?mienionq m.in. nazw4 organizacji i zadania oraz wykonywanymi

wklad osobowy

- p odczzs realizacji zadania - powinien

czynnoSciami).

Karta pracy wolontariusza powinna zawieraC obowi4zkowo: imig i nazwisko wolontariusza, rlazwg zzdania'
lrymienione crynnosci wykonywane przez wolontariusza, liczbg przepracowanych godzin wraz z terminem
wykonania Swiadczeni4 poswiadczenie uykonywanej pracy woluntarystycnrej ptzez osobq uprawnionq
do reprezentacj i organizacj

i'

5. Okreslenie pnzez organizacjQ pozarzqdowq w ofercie niiszego poziomu wkladu wlasnego,
od wskazanego w ust 1, spowoduj€ odrzucenie oferty na etapie oceny formalnej b€z mo2liwoSci
uzupelnienia.

zadaf, w ramach kt6rych Srodki pochodz4ce z dotacji maj4 znsta' przernczone n€ wydatki
inwistyiyjne, oryanizacja pozarzqdowa zobowi4zana jest zawrzeC tQ informacjg w czgSci VI oferty (Inne
informacje), wskazuj4c porycjg kosztorysu, I<t6ra dotyczy tego rodzaju wydatk6w.
Realizujqc zadanie organizacj a pozzrz4dowa bgdzie miala prawo dokonywai przesunigcia pomigdzy
poszczeg6ln)mi pozycjami kosa6w zawartych w kosztorysi e rcaliTacji z:'dtia:
I ) w wysoko5ci do 20%o - bez zgody W6jta Gminy Rybno.

6. W przyparlku
?.

2)

8.

powykj 20% - po uzyskaniu zgody W6jta Gminy Rybno.
W pr4padku zadeklarowania w ofercie zamiaru pobierania \aplat i oplat od uczestnik6w zadania organizacja
poiarzqdowa jest zobowi4zana wskazad dokument, z kt6rego w).nika zakes prowadzonej dzialalnoCci
;dp.latnej pozytku publicmego. Jest to warunek oceniany na etapie oceny formalnej oferty podlega

i

uzupelnieniu. Brak podstaw prawnych prowadzenia dzialalno5ci odplatnej po2ytku publicznego btdzie
skutkowalo odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
g. z,lohenie oferty nie jest r6wnoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji

w oczekiwanej wysokosci.

l0.W6jt Gminy Rybno moi€ odm6wii podmiotowi wylonionemu w konkursie przyznania dotacji i podlisania
um;ury w przypadku, gdy okdze sig, iz rzeczywisty zakes realizowane go zzdarriz znacz4co odbiega od
opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utrac4 zdolnodci do czfnosci prawnych, zostan4
ujawnione nieaane wczesniej okolicznosci podwa2aj4ce wiarygodnoSc merytorycznq lub finansow4
oferenta.

$s
Warunki skladania ofert i dodatkowe informacje dot' wypelniania oferty

l. ofertQ nalezy zlorya na formularzu bgd4cym zal4cmikiem nr I do Rozporz4dzenia Przewodnicz4cego
fo.li.to aoipru* pozrytku publicmego z'dniaz4 pd1dziernika 2018 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych

tych zadari
wzorow um6w doycz+cych realizacji-zadan publicmych oraz wzor6w sprawozdaf z wykonania
(Dz.U.2018 poz. 2057).
lub wigcej
zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy o dzialalnosci poZyku publicmego i o wolontariacie dwie
wsp6ln4'
zlozyi
ofert?
mog4
;.?;;"J" p,or*ralo*" lub podmioty wymienione'w art. : yst 3 ustawy
ustaty.
wymienionej
3-5
art.
14
ust.
priwa i olowi.zki wyrkaj4ce ze zloircnia oferty wsp6lnej okesla
w 2 do oglosz€nia.
3. Do oferty naleiy do lqczyf zalqcznikt: rypelnione o5wiad venie Wdqce Zalqcatikiem
VAT wykazuje
naliczonego
podatku
do
odliczania
potiudul4"u uprau'nienia
por
otg;;$^
-Lo"Ao.yrii
"qao*u
do kt6rych nie
w
odniesieniu
(z
koszt6w,
wyj4tkiem
netto
zadania koszty kwalifikowane
*
takiego
nieposiadaj4cy
a
oferent
w
czgsci),
lub
podatku
vAT
w
caloSci
jej
prawo
odliczania
prrysluguje
uorawnienia

-

w kwotach brutto.

biuletynu tnformacji publicmej urzgdu Gminy Rybno przy ogloszenru

5. ;d.i';",r o';;-il;-;
konkursowym.

s6
Zasady, tryb i kryteria oraz termin wyboru ofert

l.

Oferty podlegajq ocenie pod wzglgdem formalnym i merltorycznym
Z. neterat oSwiaty i kultury dokonuje weryfikacji formalnej, zgodnie z nastqpujqcymi kryteriami:
1) oferta zostala zlozona w terminie i miejscu oke5lonym w warunkach konkursu;
2) oferent jest podmiotem uprawnionym do skladania ofert w konkursie;
3) zadanie mieSci siQ w dzialalnosci statutowej organizacji pozarz4dowej;
4) oferent wni6sl wklad wlasny do zadania wskazany w $ 4 ust. I ogloszenia;
5) oferta jest podpisana przez osoby upowainione do skladania oswiadczerl woli w sprawach maj4tkowych w
imieniu oferenta/oferent6w (lub na podstawie odpowiednich pelnomocnictw);
6) w przypadku pobierania oplat od adresat6w zadania wskazano dokument, z ktorego wynika zakes
prowadmnej dzialalno6ci odplatnej Gtatut lub inny dokument
3. Z przycryn formalnych odrzucane b9d4 oferty niespelniaj4ce lclteri6w oke5lonych w ust. w liczbie
porradko*"j od I do 4 (kryteria niepodlegaj4ce uzupelnieniu). oferta moze zostai uzupehliona w zakesie
kryteri6w wymienionych w ust. I w punktach 5-6.

wewngtrmy).

I

4. Wyboru oferty do realizacji dokonuje sig jedynie spoSr6d ofert spelniaiqcych wymogi formalne'
5. prry rozpatry'\Maniu ofert uwzglgdniona bgdzie analiza ocena realizacji przez wnioskodawca w latach
,leconych, bior4c pod uwagg rzetelnosi i terminowoSd oraz spos6b rozliczenia otr4'manych
pop.rjdni"h

i

-daf
na ten cel Srodk6w. Mimo pozytywnej opinii zlozonej w konkursie oferty moze ona nie

otrz)'naC
dofnansowania w s zczeg6lnych prrspadkach nierzetelnoSci, nieterminowo$ci oraz nieprawidlowo6ci rozliczenia
zadah prznz organizaclg w latach poprzednich'
6. przy wyborze ofert do realizacji W6jt Gminy Rybno bgdzie bral pod uwagg mo2liwo5C rca\zzcji.zadania w
*at*ku"h ograticzefi zwiqzanych ze stanem epidemii (w pr4padku prawdopodobiehstwa realizacji zadania w
takim okesie).
7. Wyniki oceny formalnej zamieszczone b9d4 w Biuletynie lnformacji Publicmej w terminie do 7 dni od

ostatniego

dnia przyjmowania ofert (uwAGA: za sprawdzenie wynikdw oceny formalnej

oraz

uzupelnienie ofert odpowiada organizacja pozarzqdowa skladaj4ca ofertg). Organizacja pozarzqdowa w
terminie 7 dni od zamieszczenia wynik6w ma prawo uzupetniC ofertp w zakresie okeilon),rn w ogloszeniu. W
przTpadku niedotrzymania terminu oraz braku uzupelnienia oferta nie bQdzie rozp0tfywana, z
uwzglgdnieniem warunku wskazanego w ust. 4
8. Oferty spelniaj4ce wymogi formalne podlegajq zaopiniowaniu przez komisjg konkursowq.
9. Konkurs rozsfrzyga W6jt Gminy Rybno, kt6ry dokonuje wyboru oferty najlepiej slui4cej realizacji zadania.
Rozstrzygnigcie konkursu podaje si9 do publicznej wiadomosci na stronie internetowej UrzEdu Gminy Rybno, w
BIP oraz na tablicy ogloszef w siedzibie Urzgdu Gminy Rybno.
10. Rozstrrygnigcie konkursu nast{pi w terminie do 08 kwietria 2022 r.
I l. Wyb6r oferty stanowi4cej formg realizacji zaduia, o kt6rym mowa w $ 3 ogloszenia nast4pi w oparciu o
nastgpuj4ce tclteria merltoryczne:

t) Pioponowane zadanie odpowiada na cele z,adania publicznego wskazane w ogloszeniu konkursu. (0-3
pkt);
2) Grups docelowajest wystarczaj4co opisana,lqcmie zjej problemamVpotrzebami. (0-3 pkt);
3) Dzialania s4 koniecme, zasadne, odpowiednio zaplanowane w czasie, wykonalne, wyczerpuj4co opisane. 54
one mozliwe do realizacji r6u,nie2 w warunkach zwi4zanych z epidemiq (0-7 pld);

jakosciowe i ilosciowe; odpowiednio
4) Rezultaty wskazuj4 na zasadnosd realizacji zadania (wymieniono efekty
przewidywany efekt jest trwalv,
zadania:
rodzaju
rezultat6w; w- zaleznogci o6
(0-7 pkt);
odbiorc6w)
popraw9
s)'tuacji
wplyw
na
,ultaO*a i"tt tontytuacja, zadanie bgdzie mialo
opisane,
dostatecznie
s4
(nie
s4
zawy1ote/zanizone,
i
uzasadnione
Sj fto.rt',*fi-".i] zadania s4 konieczne
(0-5
sp6jne z dzialaniami).
Pkt);
wkladu. wlasnego
O) ZasoUy (kadrowe, ,t"irnn", finansowe, wiedza doswiadczenie, w tym w ramach
jakosc
iieirtu"iiior^raaowej) przewidziane do realizacji zadania gwarantuj4 jego wysokq
-(0-5-ph);^
i
.t."iegiczne: zadanie ma charakter innowacyjny (zastosowano nowe lub udoskonalone formy
grupy
odbiorc6w;
ni"toAy * atorunLu d-o dotychczas realizowanych na danym terenie, w danej spolecznosci,
mog* byC rozpowszechnione i zastosowane w innych
-.to.6*un" ,or*iqrunia i4 atrakcyjne, ciekawe;
sDolecmosciach). (0-2 Pkt).

;p;;#

.onit-o*-i"

i

si-i;i;J*

$7
Informacja nt. zrealizowanych w roku ogloszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zrdeh
publicznych tego samego rodzaju i zrviqzanych z nimi kosztami - ze szczegr6lnym uwzglgdnieniem
wysotoSci Ootaiji przettaz:nych organizacjom pozrrzqdowym oraz podmiotom, o kt6rych mowa w art' 3
ust. 3 ustawy o dzialalnoSci poirytku publicznego i o wolontariacie.

Na realizacjg zadari przsz organizacje pozarz4dowe z zakresu nauki' szkolnictwa wyiszego, edukacji' oswiaty
i wychowania w 2021 roku przerncmno kwotg 20 000,00 zl

s8
Postanowienia kofcowe
Srodki z dotacji nie mogqby(, przemaczane na wydatki niezwi4zane z realizacj4 datego zadania (niezgodne
z ofertq i kosztorysem).
2. Zadanie winno byi zrealimwane znajwyzszq starannosci4, zgodnie z zawart4 umowq oraz z obowi4zuj4c)'rni
standardami i przepisami, w zakesie opisanym w ofercie (z uwzglgdnieniem ewentualnych zmian).

l.

Zalqcznik Nr I do ogloszenia
otw drt e go konkur s u ofert
na realizacjg zadania publicznego
w zakresie nauki, szkolnictwa wy2szego, edukacii'
oiwiaty i wychowania w 2 02 2r'

I.ZASADY wypelniania oferty na realizacig zadania z zakresu nauki, szkolnictwa

w 2022 rokt
kalkulacji koszt6w powinna byd szczeg6lowo rozpisana, ti. katitdy

vryi,szego, edukacji, oswiaty i wychowania

l)

Kuida pozycja

w

poszczeg6lny ko sA naleicy oddzielnie opisa6.
2) Rzetelnie i szczeg6lowo \aleay wykaza' i rozpisa6 wszystkie 2r6dla finansowania zadaria'
tj. nalezy uj4i Srodki finansowe wlasne oraz pozyskane.

2.Celz Zwiql<szenie wiedry nt. zjawisk zachodz4cych w Kosmosie oraz otaczaj4cym
Swiecie.
Celem zadania jest organizacja spotkan i imprez dla dzieci, rntodzie?y, os6b doroslych
popularyzuj4cych wiedzg, innowacyjno66 i osi4gnigcia wsp6lczesnej nauki- min. 3 duze
ipotkania oraz propagowanie i popularyzacja dorobku naukowego Mikotaja Kopemika, a
takZe promocja atrakcji hrystycznych Warmii i Mazur.

3.Calkowita krvota przeznaczona na dotacig: 20 000'00 zl
Dodatkowe warunki i informacje:
1) do realizacji kazdego zadania zostanie wyloniony
2) obowiqzkowe zal4czniki do skladanej oferty:

jg!4feren!

a) o6wiadczenia- Zalqcznik Nr 2 do ogloszenia orwartego konkursu ofert na realizacjg zadania publicznego
w zql(resie nouki, szkolnictwa wy2szego, edukacji, oiwiaty i wychowania w roku 2022

Kontakt:
Wieslawa Wr6blewska- w.wroblewska@gminarvbno.pl; tel.23 696 60 55 w.21

ner inz

\rtg!

We+rzynowshi

Zalqcznik Nr 2 do ogloszenia
otw art e go ko nkur su ofert
no realizacjg zadania publicznego
w zakresie nauki, szkolnictwa wy2szego, edukacji,
oiwiatY i wYchowania w 2 02 2r.

OSWIADCZENIA
do oferty sWadanej w konkursie na reqlizacjg zadania publicznego
iauki, szkolnictwa tty2szego, eduk{tcii, oiwiaty i wychowania w 2022r'
zqlvesie
w
Orgatr.rizacia:

... o nr KRS (lub imej ewidencji)
skladaniem oferty w otwartym konkursie ofert ogloszonym zarz?dzeniem w 17 2022 W6ita
Gminy Rybno z dnia2 marca2022r. o{\,tiadcza, ze'.
reati^;ac powyzsze zadanie: organizacja nie moze odzyskad w iaden sPos6b Poniesionego kosztu podatku
VA.f / moze odzyskai poniesiony kosa podatku VAT*. Jednoczesnie zobowi4zujg (my) siQ do zwrotu
zrefundowanej w- ramach zzda a czglci poniesionego VAT, jer€li zaistniejq prz€slanki umozliwiaj4ce

w zwiqzku ze

f,

odzyskanie tego podatku przez organizacjg.

2.

przyjmuje do wiadomosci tresd ponizszej klauzuli informacyjnej:

zgodnie z obowiqzkiem nalozonym art. 13 Rozporz4dzenia Parlamentu Euopejskiego i Rady (UE) 2016/679
z-dnia 27 kwiebia20l6 r. w sprawie ochrony os6b fizycmych w zwi4dtu z plzefwarzaniem danych osobowych
w sprawie swobodnego prieplywu takich danych (RODO), poni2ej przekazujemy informacje dotycz4ce
pftE||.xa:zania danych osobowych zawartych w dokumentach skladanych przez organizacjp pozarz4dowq
w zwi4zku z udzialem w w/w otwartym konkursie ofert, w szczeg6lno3ci w ofercie i j€j aktualizacii'
umowi;, aktualizacjach umowy, sprawozdaniu i dokumentach zwiezanych z realizowanym zadaniem:
adminisfatorem danych oiobowych jest Gmina Rybno, adres: 13-220 Rybno, ul. Lubawska 15, zwanej

i

l.

2.

dalej r6wnie2 jako ,,ADO").
w celu uzyskania wigcej informacji o przetwarzaniu Pani./Pana danych osobowych mo2na skontaklowai si9

z

l)

Inspektorem ochrony Danych osobowych za posrednictwem poczty elektronicmej, adres e-mail:

iod@gminarybno.pl.
dane osobowe przetwarzane bgdq w celu aczeslniczenia w x'he otwar$m konkarcie olert' li. Podawane

w

dokamentacji st ndanej

2)
3)
4)
5)
6)
7\

do

Adminislratoru

w

rumach konkursu' zawieranej umott!

pr4tpadku rcalizacji zadania zleconego wylonionego t9 trlbie lego konLansz' Dane
osobowe przetwarzane sq na podstawie art 6 ast. 1 lit. e RODO
orsanizacia oozarzadowa ma obowiaz€k ooinformowania os6b. kt6rvch dotvcza orzelszane Drzez
iiifdministratorowi dane osobowe. Ze nrzetwarza ich dane osobowe i orzekazuie Administratorowi
w celu wskazanvm w pkt' 3'
o*Uy3tOty"tr O"ne dotyczq maj4 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec prz€twarzania danych
i sprawozlawczofici

w

osobowych.

dane osobowe bgd4 przechowywane przez okes wynikaj4cy z Rozltorcqdzenfu Prezesa Ruly Miniirdu'
ofaz
z dnia 18 srlcznia 2011 r, w sprawie insbukcii kancelaryinei, iednolitych fzeczowych trykazfw akl
w spruwie organizacii i u*rcsu ilzialunia archiv,dw zakladox'lch.
w ka2dym czasie przystuguje oiobom, kt6rych dane dotycz4 prawo dostgpu do swoich danych osobowych,
jak r6wniez prawo 24dania ich sprostowania, usunigcia lub ograniczeniaprzetwarzania
jezeli osoby, kt6rych dane dorycz4
przetwafzanie danych osobowych naxusza przePisy
'rwazaiq, 2e
ochronie danych osobowych, majq one prawo rniesd skargg do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzgdu
Ochrony Danych Osobowych.
poclanie danych osobowych jest dobro$,olne, lecZ iest warunkiem nieZbgdnym do uaestniczenia
prrypadhu niepodania
w/w konkursie
u*rcsie wlmaganym przez Administrutora.
rcalizlcia zadania
konhursie
w
w/w
uczestniczenie
moiliwe
nie
bgdzie
obowiqzkowych dmych,
postqpot'mia
konkunow'ego.
t)
w\lonionego
zleconego
Wnika

instrukcji

i

w

w

MiejscowoSC, data

* niepotrzebne skreilit

w

i

Podpisy os6b upowainionych

