
Uchwała Nr 208/1395/2022 

Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 3 listopada 2022 r. 

 

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do pracy w Komisji Konkursowej 

do opiniowania ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie 

prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Stalowowolskiego 

w 2023 r. 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. 

U. z 2022 r. poz. 1526), art. 15 ust. 2a, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.). 

 

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co następuje:  

§1. 

1. Ogłasza się otwarty nabór na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone 

w otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie prowadzenia punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2023 r. 

2. Wyboru członków komisji konkursowej spośród zgłoszonych kandydatów dokonuje Zarząd 

Powiatu Stalowowolskiego. 

3. Treść ogłoszenia otwartego naboru na członków komisji konkursowej stanowi załącznik 

do niniejszej uchwały. Ogłoszenie zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej 

Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, w zakładce: organizacje pozarządowe, na stronie 

internetowej Powiatu Stalowowolskiego oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli. 

§2. 

Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu. 

 

§3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 



    Załącznik do Uchwały Nr 208/1395/2022  

Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 3 listopada 2022 r.  

 

Ogłoszenie 

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego ogłasza otwarty nabór wniosków na kandydatów 

do Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert 

na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy 

prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej 

na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2023 r. 

 

§1. 

W pracach Komisji Konkursowej mogą brać udział przedstawiciele organizacji 
pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. Kandydaci winni spełniać następujące warunki: 

1) reprezentować organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy, 
których działalność statutowa odpowiada danemu obszarowi Programu, przy zachowaniu 
reguły określonej przepisem art. 15 ust. 2d ustawy,  

2) korzystać z pełni praw publicznych oraz posiadać obywatelstwo Rzeczpospolitej Polskiej, 

3) posiadać przynajmniej 2 letnie doświadczenie w działalności organizacji pozarządowej 
lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy, a w przypadku dotyczącym tego konkursu: 

a) posiadać przynajmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie przygotowywania wniosków 
o dotację i/lub realizacji projektów, 

b) posiadać wiedzę i doświadczenie z zakresu, w którym ogłoszony jest konkurs, 

4) przyjąć uczestnictwo w komisji konkursowej na zasadzie nieodpłatności. 

Komisja Konkursowa powołana zostanie w drodze uchwały przez Zarząd Powiatu 
Stalowowolskiego na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy. W skład komisji wchodzą: 
 1) kierownik właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej Starostwa lub jednostki 

organizacyjnej Powiatu – przewodniczący Komisji,  
2) pracownik właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej Starostwa lub jednostki 

organizacyjnej Powiatu wyznaczony przez właściwego kierownika komórki organizacyjnej 
Starostwa lub jednostki organizacyjnej Powiatu,  

3)  dwóch członków Zarządu Powiatu,  
4)  cztery osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 

3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe 
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy biorące udział w konkursie,  

5)  na wniosek przewodniczącego Komisji, w skład Komisji konkursowej mogą zostać 
powołane także z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę 
w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.  

Członkowie Komisji zostają powiadomieni o wyborze do komisji imiennie.  
 
Zadaniem członka komisji konkursowej jest: 
1) ocena i zaopiniowanie ofert według kryteriów określonych w ogłoszeniu otwartego 

konkursu ofert, 



2) zaproponowanie rozdziału środków przewidzianych w danym konkursie, pomiędzy 
wybranymi oferentami. 

 

§2. 

Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje 

pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, jeżeli: 

1. Żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej, lub 

2. Wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub 

3. Wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu 

na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy o pożytku publicznym 

i o wolontariacie. 

 

§3. 

Zgłoszeń kandydatów należy dokonywać na formularzu zgłoszenia, stanowiącym załącznik 

do niniejszego ogłoszenia. Zgłoszenia można dokonać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe 

w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola. Decyduje data wpływu do Starostwa. 

Termin zgłoszenia upływa dnia 10 listopada 2022 r. o godz. 10.30.  

 

 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

1.Dane dotyczące kandydata na członka komisji 

Imię i Nazwisko   

Telefon kontaktowy  

E-mail  

 

2. Dane organizacji wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie.  

Nazwa organizacji pozarządowej/podmiotu 

wskazującego kandydata 

 

Adres organizacji 
 

Nr KRS lub innego odpowiedniego dla organizacji 

rejestru 

 

Nazwisko i funkcja osób uprawnionych 

do reprezentowania organizacji 

 

 Deklaruję chęć udziału w pracach komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach 
otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu 
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie 
Powiatu Stalowowolskiego w 2023 r. 

 

…………………………………………..  …………………………………………………………. 
Miejscowość i data   czytelny podpis kandydata na członka komisji 

 
 
 Oświadczam, że: 
1. Korzystam z pełni praw publicznych; 
2. Zapoznałem/am się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotach 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
3. Nie jestem przedstawicielem/ką organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w przedmiotowym 
konkursie ofert. 

4. Nie pozostaję wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym 
lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności. 

5. Wyżej wymienione dane są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. 

 

 

 

…………………………………………..   ……………………………………………………………. 
Miejscowość i data    czytelny podpis kandydata na członka komisji 



3. Posiadane przez kandydata doświadczenie, kwalifikacje i umiejętności niezbędne 

do pracy w komisji konkursowej. 

 

 

 

 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 

 

4. Upoważnienie wydane kandydatowi przez podmiot, który reprezentuje, do pracy 

w komisji konkursowej: 

 

………………………………………    ……………………………………………………  
(miejscowość, data)     (pieczęć podmiotu) 

 
 
 
………………………………….. ……………………………………  …………………………… 
 (podpis osoby/osób uprawnionych) 

 

 
5. Obowiązek informacyjny  
1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Stalowowolski, Starostwo Powiatowe 

w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 643 37 09, 
powiat@stalowowolski.pl  

2. Dane kontaktowe inspektora danych osobowych: tel. 15 643 36 35, abi@stalowowolski.pl  
3. Cele przetwarzania danych osobowych jest realizacja obowiązku prawnego wynikającego 

z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie.  

4. Odbiorcami danych będą członkowie komisji konkursowej rozpatrujący oferty 
oraz Zarząd Powiatu Stalowowolskiego.  

5. Dane będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną i archiwalną.  
6. Ma Pan/i prawo: 

a) dostępu do treści swoich danych, 

b) sprostowania swoich danych osobowych, 

c) usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych, 

d) wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa, tel. 22 531 03 00, 

7. Podanie danych jest dobrowolne. 
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