
ZARZĄDZENIE NR 70/2022 
BURMISTRZA MIASTA RAWA MAZOWIECKA 

z dnia 16 sierpnia 2022 r. 

w sprawie  otwartego naboru członków komisji konkursowej konkursu pn. "Elewacje centrum 
Rawy Mazowieckiej" 

Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 

1079) oraz Uchwały Nr XIX/135/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 sierpnia 2016 roku 

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2025, 

zmienionej Uchwałą Nr XXI/155/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 października 2016 roku 

oraz zarządzenia nr 4/2022 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie 

ogłoszenia, przyjęcia oraz zatwierdzenia Regulaminu Konkursu pn. „Elewacje centrum Rawy 

Mazowieckiej” zarządzam, co następuje: 

§ 1. Zarządza się rozpoczęcie procesu otwartego naboru członków komisji konkursowej konkursu 

pn. „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej”, zgodnie z Regulaminem naboru członków komisji 

konkursowej konkursu pn. „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej”, stanowiącym załącznik do 

zarządzenia. 

§ 2. Za realizację zarzadzenia jest odpowiedzialny Kierownik Biura ds. Rewitalizacji. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Burmistrz Miasta Rawa 
Mazowiecka 

 
 

Piotr Irla 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 70/2022 

Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka 

z dnia 16 sierpnia 2022 r. 

Regulamin naboru członków komisji konkursowej konkursu pn. "Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej" 

§ 1. Celem naboru jest wyłonienie dwóch członków komisji konkursowej konkursu pn. „Elewacje centrum 

Rawy Mazowieckiej”, zwanej dalej komisją, będących członkami organizacji pozarządowych. Zadaniem komisji 

jest dokonanie oceny budynków zgłoszonych do udziału w konkursie pn. „Elewacje centrum Rawy 

Mazowieckiej”, zwanym dalej konkursem, który jest jednym z instrumentów wprowadzanych w ramach 

realizacji projektu pn. „Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych”. Projekt 

jest jednym z podstawowych projektów rewitalizacyjnych ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta 

Rawa Mazowiecka na lata 2016 – 2025. 

§ 2. Nabór członków komisji będzie prowadzony w terminie od 22 sierpnia 2022 r. do 16 września 2022 r. 

przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 

§ 3. Powołanie członków komisji nastąpi w drodze osobnego zarządzenia. 

§ 4. Członkowie komisji pracują społecznie i nie otrzymują za uczestnictwo w pracach komisji 

wynagrodzenia. 

§ 5. Pracownicy Biura ds. Rewitalizacji przeprowadzą weryfikację dokumentów zgłoszeniowych oraz 

sporządzą listę kandydatów do komisji, która zostanie przekazana Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka. 

§ 6. W razie zgłoszenia większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w komisji, wyboru kandydatów z listy 

zgłoszonych kandydatur dokona Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka. 

§ 7. W przypadku nieobsadzenia przewidywanej liczby miejsc w komisji, przeznaczonych  dla 

przedstawicieli organizacji pozarządowych, Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zarządzeniem ogłasza nabór 

uzupełniający prowadzony w sposób analogiczny do naboru podstawowego, z uwzględnieniem liczby miejsc 

przeznaczonych do obsadzenia. 

§ 8. Informacja o naborze członków komisji zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rawa 

Mazowiecka oraz na stronie internetowej  Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka www.rawamazowiecka.pl.  

§ 9. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. 

Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka w godzinach pracy urzędu lub przesłać  skan podpisanego 

formularza na adres e-mail: rewitalizacja@rawamazowiecka.pl. Zgłoszenia, które nie zostaną dokonane za 

pomocą formularza zgłoszeniowego, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu, nie będą 

brane pod uwagę. 

§ 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania zarządzenia, do którego stanowi załącznik.
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATURY CZŁONKA 
KOMISJI KONKURSOWEJ KONKURSU 

pn. „ELEWACJE CENTRUM RAWY MAZOWIECKIEJ” 

1. Dane kandydata na członka komisji konkursowej konkursu pn. „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej” 

Imię i nazwisko 
 

 

Adres do korespondencji 
 

 

Numer telefonu 
 

 

Adres e-mail 
 

 

 

2. Dane organizacji pozarządowej, którą reprezentuje kandydat na członka komisji konkursowej konkursu 

pn. „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej” 

Nazwa organizacji pozarządowej 
 

 

Stanowisko/Funkcja w organizacji pozarządowej 
 

 

Adres siedziby organizacji pozarządowej 
 

 

Numer telefonu 
 

 

Adres e-mail 
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3. Krótkie uzasadnienie członkostwa w komisji konkursowej konkursu pt. „Elewacje centrum Rawy 

Mazowieckiej” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podpis kandydata  .............................................. 
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Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679            

z 27.04.2016 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 (dalej: RODO) 

informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka z siedzibą 

w Rawie Mazowieckiej przy Pl. Piłsudskiego 5; e-mail: um@rawamazowiecka.pl, tel.  46 814 47 11). 

Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka to: 96-200 Rawa 

Mazowiecka,  Pl. Piłsudskiego 5, e-mail: iod@rawamazowiecka.pl, tel. 046 814 47 11. 

3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: Przetwarzanie 

Pani/Pana/ danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c,e RODO wyłącznie w celu 

przeprowadzenia konkursu pn. „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej” organizowanego    przez Burmistrza 

Miasta Rawa Mazowiecka.  

4. Odbiorcą Pani/Pana/Państwa danych będzie Urząd Miasta w Rawie Mazowieckiej, który             

nie będzie udostępniał danych innym podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym, chyba że obowiązek ich 

udostępnienia wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawnych. 

5. Pani/Pana/ dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu 

pn. „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej” organizowanego przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka, a po 

tym czasie przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo 

do cofnięcia zgody  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A238D189-39A4-495B-81E0-CA12221CBA6A. Podpisany Strona 3



10. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu, co oznaczać będzie, że wykorzystywane będą tylko 

w celu, dla którego zostały zebrane. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

…........................................................................... 

podpis
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