
ZARZĄDZENIE NR 129/2020 
WÓJTA GMINY LUBIEWO 

z dnia 22 grudnia 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu  ofert na realizację zadań publicznych 
przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty realizujące zadania publiczne 

w sferze pożytku publicznego w 2021 roku. 

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057)  oraz uchwały nr XXIII/181/2020 Rady Gminy 
w Lubiewie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Lubiewo 
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 2021zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021 przez organizacje 
prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu: 

a) upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji, 

b) podtrzymywania  tradycji, pielęgnowania polskości  oraz świadomości  obywatelskiej 
i kulturowej  –  wzrostu aktywności społecznej w środowisku wiejskim, w tym organizacji imprez 
kulturalnych, 

c) przeciwdziałania patologii i uzależnieniom, 

d) turystyki i krajoznawstwa, 

§ 2. Treść ogłoszenia o konkursie ofert o którym mowa w § 1, określa załącznik nr 1 do niniejszego 
zarządzenia, będący jego integralną częścią. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Oświaty i Spraw Społecznych 

§ 4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez jego ogłoszenie  
w Biuletynie Informacji Publicznej http://www.lubiewo.bip.net.pl/, wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy w Lubiewie oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Gminy Lubiewo www.lubiewo.pl   

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.      
   

 

   

Wójt Gminy Lubiewo 
 
 

Joanna Jastak (podpisano 
kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym) 
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Załącznik do zarządzenia Nr 129/2020 

Wójta Gminy Lubiewo 

z dnia 22 grudnia 2020 r. 

Wójt Gminy Lubiewo 

na podstawie: 

art. 11 ust. 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057)  oraz uchwały nr XXIII/181/2020 Rady Gminy w Lubiewie 
z dnia 15 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Lubiewo 
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 

 
ogłasza 

otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2021 roku przez organizacje pozarządowe 
i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszaru: 

a) upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji, 

b) podtrzymywania  tradycji, pielęgnowania polskości  oraz świadomości  obywatelskiej 
i kulturowej  –  wzrostu aktywności społecznej w środowisku wiejskim, w tym organizacji imprez 
kulturalnych, 

c) przeciwdziałania patologii i uzależnieniom, 

d) turystyki i krajoznawstwa, 

REGULAMIN 
Otwartego konkursu ofert 

Rozdział 1. 
Rodzaje zadań objętych konkursem 

I.  UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ , SPORTU I REKREACJI  

1) przygotowanie mieszkańców Gminy Lubiewo do IOSW Tokio 2021 – Sępólno Krajeńskie, prowadzenie 
treningów przez osoby posiadające stosowne uprawnienia w danej dyscyplinie sportu,   

2) popularyzacja różnych dyscyplin sportowych poprzez realizację całorocznego systemu zorganizowanych 
zajęć sportowych wraz z zorganizowaniem turnieju sportowego na szczeblu minimum powiatowym, 

3) promowanie i rozpowszechnianie aktywności ruchowej poprzez  organizowanie na terenie Gminy Lubiewo 
zajęć sportowo-rekreacyjnych, imprez sportowych, zawodów, turniejów, mistrzostw, itp. 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację ww. zadań w 2021 roku wynosi  
20 000,00 zł. 

W 2020 roku na realizację ww. zadań przeznaczono kwotę 20 000,00zł, uprawnione podmioty 
wykorzystały kwotę 3 000,00zł. 

II.  PODTRZYMYWANIA  TRADYCJI, PIELĘGNOWANIA POLSKOŚCI  ORAZ ŚWIADOMOŚCI  
OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ  –  WZROSTU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ 
W ŚRODOWISKU WIEJSKIM, W TYM ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH, 

1) organizacja integracyjnych imprez kulturalnych, festynów, biesiad na terenie Gminy Lubiewo, 

2) organizacja szkoleń, warsztatów, plenerów, itp.  w zakresie kultywowania tradycji, wiedzy 
o regionie i dziedzictwie narodowym. 

3) udział mieszkańców gminy w prezentacjach potraw regionalnych, konkursach czy przeglądach 
kulturalnych w celach promocyjnych gminy, 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację ww. zadań w 2021 roku wynosi  
60 000,00 zł. 
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W 2020 roku na realizację ww. zadań przeznaczono kwotę 20 000,00zł, uprawnione podmioty 
wykorzystały kwotę 6 200,00zł. 

III.  PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM I UZALEŻNIENIOM 

1) organizacja różnych form wypoczynku i rekreacji dla dzieci i młodzieży z rodzin wymagających wsparcia, 

2) prowadzenie programów profilaktyki, organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz 
zwalczania nałogów, 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację ww. zadań w 2021 roku wynosi  
3 000,00 zł. 

W 2020 roku na realizację ww. zadań przekazano uprawnionym podmiotom kwotę 3 000,00 zł. 

IV.  TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA 

1) organizacja imprez oraz wyjazdów turystycznych, 

2) organizacja rajdów pieszych i rowerowych na terenie gminy, 

3) odnowienie szlaków pieszych, rowerowych przebiegających  przez teren gminy, 
 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację ww. zadań w 2021 roku wynosi  11 
000,00 zł 

W 2020 roku na realizację ww. zadań przeznaczono kwotę 12 000,00zł, uprawnione podmioty 
wykorzystały kwotę 8 000,00 zł. 

Rozdział 2. 
Zasady przyznawania dotacji 

1. Zlecenie zadań i udzielanie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) 

2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji, nie gwarantuje również 
przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej przez Oferenta. 

3. W przypadku braku ofert do niektórych działań określonych w konkursie Komisja Konkursowa może 
dokonać przesunięcia środków finansowych na wskazane niewykorzystane zadanie. 

4. W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi: 

- w formie wsparcia zadania: kwota udzielonego dofinansowania ze środków gminy nie może przekroczyć 
80% całkowitych kosztów zadania. 

5. Oferenci w ramach udziału własnego, mają możliwość wniesienia wkładu niefinansowego do wysokości 
50% wkładu własnego. 

6. Przez pojęcie „wkład niefinansowy” należy rozumieć wkład osobowy tj. pracę społeczną członków 
i świadczenia wolontariuszy planowane do zaangażowania w realizację zadania publicznego oraz wkład 
rzeczowy np. usługę transportową, maszyny, urządzenia, czy usługę poligraficzną. 

7. Wycena wkładu osobowego Oferenta powinna być dokonana z uwzględnieniem stawek rynkowych za 
prace danego rodzaju.  Wycena wkładu rzeczowego Oferenta powinna być dokonywana jedynie w zakresie , 
w jakim, ten bezie wykorzystany podczas realizacji zadania publicznego (np .w oparciu o koszt wynajęcia 
danej rzeczy) i powinna opierać się na podstawie cen rynkowych. Wkład rzeczowy to: sprzęty, przedmioty, 
materiały, które zamierza wykorzystać podczas realizacji projektu. Posiadanie wkładu rzeczowego wymaga 
udokumentowania w formie, np. oświadczenia, porozumienia partnerskiego , czy umowy o współpracy. 

8. Kluby sportowe działające na terenie gminy powinny posiadać aktualne licencje odpowiedniego 
polskiego związku sportowego lub podmiotu działającego w jego imieniu. 

10. Oferent może złożyć w konkursie maksymalnie 2 oferty, jednakże nie więcej niż jedną na  
   dany rodzaj zadania wymieniony w pkt. I,  nie dotyczy Stowarzyszenia Gminna Rada Kół Gospodyń 
Wiejskich w Lubiewie, które może złożyć max. 3 projektów. 

11. Organizacja przyporządkowuje projekt do RODZAJU ZADANIA. 
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12. W części III pkt. 6 druku oferty konkursowej wypełnienie tabeli pn. „Dodatkowe informacje dotyczące 
rezultatów realizacji zadania publicznego” jest OBOWIĄZKOWE.  

Rozdział 3. 
Termin i warunki realizacji zadania 

1. Zadania, na które są składane oferty, winny być wykonane w 2021 roku, przy czym środki finansowe 
pochodzące z dotacji mogą być wydatkowane od dnia zawarcia umowy, natomiast inne środki finansowe 
organizacji mogą być wydatkowane od dnia rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert. 

2. Zadania winny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz                           
z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie. 

3. Zadania, na które są składane oferty, winny być realizowane na rzecz mieszkańców Gminy 
Lubiewo. 

4. Wszelkie zmiany merytoryczne zadań, jak również zmiany związane z terminami  
i harmonogramem ich realizacji, winny być zgłaszane do Urzędu Gminy w Lubiewie w formie pisemnej 
z prośbą o ich akceptację.  

5 Oferent realizując zadanie zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 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 (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1z 04.056.2016 r. ) oraz wydanych na jego podstawie 
krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 
o finansach publicznych ( j.t. Dz. U z 2019 r. poz. 869 ze zm.) 

Rozdział 4. 
Termin i warunki składania ofert 

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacji zadania wg wzoru określonego 
w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw  Pożytku Publicznego 
z dnia 24.10.2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań 
publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057, z późn zm.) 

w terminie do 13 stycznia 2021 roku, pocztą lub osobiście na adres: 
Urząd Gminy w Lubiewie 

 ul. Hallera 9 , 89-526 Lubiewo, 
biuro nr 15 (sekretariat) do godz. 11.00 

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w Urzędzie Gminy w Lubiewie, (nie data 
stempla pocztowego)  
 

W dniu 13 stycznia  2021 r. o godz. 11.05 w Urzędzie Gminy w Lubiewie, ul. Hallera 9, 89-526 
w  sali nr 18, odbędzie się publiczne otwarcie ofert. 

2. Druk oferty realizacji zadania publicznego dostępny jest: 
-  na stronie BIP Gminy Lubiewo www.lubiewo.bip.net.pl    (zakładka: organizacje pozarządowe),   
- na stronie  www.lubiewo.pl   (aktualności), 

- w Urzędzie Gminy w Lubiewie, w biurze Referatu Oświaty i Spraw Społecznych (ul. Wojska Polskiego 8) 
w godzinach pracy urzędu. 

3. Do złożenia oferty na ogłoszony konkurs uprawnione są następujące podmioty prowadzące działalność 
pożytku publicznego: 

1) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.). 

2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła 
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków 
wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich statutowe cele obejmują 
prowadzenie działalności pożytku publicznego, 
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3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 

4) spółdzielnie socjalne, 

5) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami 
działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (j.t. (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1133) które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację 
celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy 
i pracowników. 

4. Oferta musi być opieczętowana i podpisana czytelnie przez osoby, które zgodnie  
z postanowieniami statutu lub innego aktu są uprawnione do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego 
imieniu zobowiązań finansowych i zawierania umów, złożona w zaklejonej kopercie na której powinny być 
zamieszczone: adresat i nadawca oraz opis: „Konkurs ofert na 2021” 

Stowarzyszenie XXXXX 

ul. Xxxxxxx 

XX-XXX  Lubiewo 

Urząd Gminy w Lubiewie 

KONKURS OFERT na 2021r. 

NIE OTWIERAĆ 

5. Do oferty przedkładanej na konkurs należy dołączyć kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za 
zgodność z oryginałem – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa 
w art. 3 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

6. Obowiązek sporządzenia kompletnej oferty spoczywa na Oferencie. 

7. Oferent składa wraz z ofertą realizacji zadania publicznego: 

·Pełnomocnictwa lub upoważnienia Zarządu Głównego do składania oświadczeń woli w jego imieniu, 
wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej. 

Rozdział 5. 

Koszty realizacji zadania  

UWAGA: W przypadku nie uzyskania dotacji lub wydatkowania poza wskazanym w umowie 
terminie, środki finansowe ponoszone są na własne ryzyko wnioskodawcy.  

Wydatki, które będą ponoszone z dotacji muszą być: 

- niezbędne dla realizacji zadania objętego konkursem; 

- racjonalne i efektywne oraz spełniać wymogi efektywnego zarządzania finansami (relacja 
nakład/rezultat); 

- faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania objętego konkursem; 

- odpowiednio udokumentowane; 

- zgodne z zatwierdzonym kosztorysem. 

- dotyczyć realizacji celów zadania i osób do których jest adresowany projekt.  

I. Koszty merytoryczne: 

1. Wynagrodzenia  pracowników merytorycznych w tym ( honoraria artystów, trenerów, pracowników 
biurowych, itp.) 

2. Koszty rzeczowe związane z przygotowaniem i realizacją zadania, np.:  

- zakup materiałów szkoleniowych, 

- zakup sprzętu sportowego, 

- zakup nagród rzeczowych dla uczestników zadania, 
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- artykułów spożywczych itp. 

3. Koszty zakupu usług, w tym:  

- żywieniowych, hotelowych, ubezpieczenia uczestników i realizatorów w zakresie        niezbędnym do  
realizacji zadania, transportowych, poligraficznych, obsługi technicznej, zatrudnienia służb ochrony, 
zabezpieczenia medycznego i WOPR, wynajem ław i stołów biesiadnych, nagłośnienia, realizacja świateł, 
wynajem sceny, namiotów, przyłączenie sieci energetycznej i dostarczenie energii, wywóz śmieci, toi toi, 
sprzątanie i inne wynikające ze specyfiki zadania, 

- wynajem przestrzeni wystawienniczej, sal i sprzętu na realizację poszczególnych imprez 

(np. warsztatów, pokazów), koszty strony internetowej (zakup domeny, miejsca na 
serwerze). 

4. Koszty promocji zadania w części dotyczącej zadania do 5 % wnioskowanej dotacji, 
w tym m.in.  

- opracowania graficznego 

- druku/produkcji ulotek 

- materiałów informacyjnych itp. 

5. Dopuszcza się możliwość dokonywania przesunięć między pozycjami kosztorysu - zwiększenia danej 
pozycji do 10% jej wysokości, zmniejszenie nie jest limitowane  

II. Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne: 

1. Koszty eksploatacyjne lokalu (czynsz, gaz, energia elektryczna, ciepła i zimna woda,             
         ścieki, ogrzewanie) – tylko w części dotyczącej realizowanego zadania, każdy element    
         obliczony proporcjonalnie do tej części; 

2. Koszty administracyjne w części dotyczącej zadania do 5 % otrzymanej dotacji, np. koszty obsługi 
księgowej (osoba prawna lub fizyczna) 

UWAGA! Z dotacji można rozliczyć wyłącznie wynagrodzenie za prowadzenie wyodrębnionej 
dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie 
z zasadami wynikającymi z ustawy   
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 351 ze późń zm.), w sposób 
umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych. Wyodrębnienie obowiązuje wszystkie 
zespoły kont, na których ewidencjonuje się operacje związane z zadaniem tak, aby możliwe było 
wyodrębnienie ewidencji środków pieniężnych, rozrachunków, kosztów, przychodów itd. W przypadku 
dokumentów księgowych, które tylko w części dotyczą zadania, kwoty z nich wynikające powinny być 
odpowiednio dzielone na związane z realizacją zadania bądź nie  
i ujmowane na odrębnych kontach. Muszą one także być poparte odpowiednią dokumentacją, 
potwierdzającą prawidłowość podziału kwot. 

- internet (abonament i/lub administrowanie strony) 

- usługi telekomunikacyjne (abonament i/lub rozmowy telefoniczne 

- materiały biurowe 

- sprzątanie 

- zakup środków czystości 

- inne wynikające ze specyfikacja zadania.   

Z dotacji przyznanych w ramach otwartego konkursu ofert nie mogą być finansowane:  

1) zakupy budynków, lokali i gruntów, 

2) zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów 
obsługi zadłużenia, 

3) wydatki inwestycyjne, 

4) podatki od towarów i usług, jeżeli nie stanowią one kosztu działalności, 
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5) koszty prowadzenia rachunku bankowego, w tym prowizji bankowych za  przelewy 

Rozdział 6. 
Termin, tryb i kryteria  wyboru ofert 

1. Postępowanie o udzielenie dotacji prowadzone będzie w trybie jawnego wyboru. 

2. Do oceny merytorycznej ofert złożonych na konkurs Wójt powoła Komisję i określi tryb jej pracy. 

3. Oferty złożone na nieodpowiednich formularzach, złożone po terminie, niezgodne z ofertą konkursową, 
przez nieuprawniony podmiot oraz zawierające niewłaściwy udział procentowy środków własnych będą 
odrzucone z przyczyn formalnych. 

4. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia uchybienia formalnego, jakim jest niepodpisanie oferty przez 
upoważnione do tego osoby zgodnie z KRS lub innymi dokumentami oraz niezałączenie załącznika. 
W przypadku nieusunięcia wskazanych uchybień formalnych, oferta nie będzie rozpatrywana. 

  Informacja o  wynikach z weryfikacji formalnej zostanie umieszczona do dnia 15 stycznia 2021 r. na 
stronie  http://www.lubiewo.bip.net.pl   
Ostateczny termin składania uzupełnień uchybień formalnych upływa 20 grudnia 2021 r. do godz. 15:00  

5. Komisja dokona oceny merytorycznej zadań zgłoszonych do konkursu wg kryteriów oceny 
merytorycznej  ( załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia  i zarekomenduje Wójtowi Gminy Lubiewo  zadania 
do udzielenia wsparcia finansowego. 

6. Ostateczną decyzję o wyborze zadań oraz wysokości udzielonego dofinansowania podejmuje Wójt 
Gminy Lubiewo. Do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego. 

7. O wynikach postepowania konkursowego Oferenci biorący udział w konkursie zostaną powiadomieni 
pisemnie. Informacje na temat rozstrzygnięcia konkursu zamieszczone zostaną do  
28 stycznia 2021 r. na stronie internetowej www.lubiewo.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej 
www.lubiewo.bip.net.pl. w zakładce Organizacje pozarządowe oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
w Lubiewo. 

Rozdział 7. 
Postanowienia końcowe 

1. Podjęcie decyzji przez Wójta Gminy Lubiewo, o której mowa w Rozdziale V ust. 7, stanowi podstawę do 
zawarcia umowy z Oferentem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określi szczegółowe 
warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania. 

2. W przypadku, gdy Wójt Gminy Lubiewo przyzna dotację na realizację zadania niższą niż wnioskowana 
w ofercie, Oferent może odstąpić od realizacji zadania, powiadamiając o tym pisemnie Wójt gminy Lubiewo w 
ciągu 7 dni od dnia powiadomienia o wysokości przyznanej dotacji.  

3. W trakcie wykonywania zadania zleconego, jak i po jego realizacji, Wójt lub wyznaczeni przez niego 
pracownicy mogą dokonywać okresowej kontroli wykonania zadania w zakresie zgodności z umową, 
celowości ponoszonych wydatków, rzetelności i gospodarności. 

4. Podmiot wykonujący zlecone zadanie udostępnia kontrolującemu wszelką dokumentację związaną z jego 
realizacją. 

5. Oferent jest zobowiązany do sporządzenia i składania sprawozdania z wykonania zadania publicznego       
w terminie określonym w umowie. 

Oferent, który otrzyma dofinansowanie z budżetu Gminy jest zobowiązany do: 

·zamieszczania we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, 
regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, na banerach i własnych 
stronach internetowych informacji o tym, iż zadanie dofinansowane jest przez Gminę Lubiewo. Informacje 
takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w czasie realizacji zadania, 

·wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania. 

Rozdział 9. 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 
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Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Lubiewo, ul. Hallera 9, 

89-526 Lubiewo numer telefonu: 52 334910. 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się 
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na 

adres Administratora. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na 
Administratorze. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem 
okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

a) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

b) podmioty, które zawarły z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

a) dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach 

przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania Państwa danych. 

b) wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się 
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych 
nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 
profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

 

   

Wójt Gminy Lubiewo 
 
 

Joanna Jastak (podpisano 
kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym) 
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