UCHWAŁA NR 150.86.2021
ZARZĄDU POWIATU W OPATOWIE

z dnia 13 października 2021 r.
w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ołeit
w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej łub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz
edukacji prawnej w powiecie opatowskim w 2022 r.

Na podstawie art. 4 ust. I pkt 10, art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038), art. 11 ust. 1, la i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia
2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
(Dz. U. z 2021 r. poz. 945) oraz art. 15 ust. 2a, 2d i 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243
i 1535), w związku z rozdziałem Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych „Programu
współpracy Powiatu Opatowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2022 rok”, przyjętego uchwałą nr XLVII.54.2021 Rady Powiatu

w Opatowie z dnia 20 września 2021 r„ uchwala się, co następuje:
§1.1. Ogłasza się nabór na członków komisji konkursowej, wskazanych przez organizacje pozarządowe
oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy praw nej lub świadczenia nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu opatowskiego w roku 2022.

2. Treść ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. W wypadku zgłoszenia się więcej niż 3 kandydatów do komisji konkursowej, o której mowa w ust. I
zostanie wybranych 3 kandydatów, według kolejności dokonanych zgłoszeń nie zawierających braków
formalnych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Opatowskiemu.

§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Opatow ie:

Starosta Opatowski:

Tomasz Staniek

Wicestarosta:

Małgorzata Jalowska

Członkowie Zarządu:

Andrzej Gajek
Krzysztof Hajdukiewicz
Aneta Werońska
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ZAŁĄCZNIK do uchwały Nr 150.86.2021
Zarządu Powiatu w Opatowie
z dnia 13 października 2021 r.

OGŁOSZENIE
Zarządu Powiatu w Opatowie
do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych oceniających oferty w otwartych konkursach
ofert na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w roku 2022.

Powiat Opatowski, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Opatowie, ogłasza nabór na członków osoby
wskazane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz.
1038, 1243 i 1535, zwana dalej „ustawą”) do pracy w komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych
ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego
edukacji prawnej na terenie powiatu opatowskiego w roku 2022.

poradnictwa

obywatelskiego

oraz

I. Kandydaci na członków komisji konkursowej
1. Kandydata(ów) do pracy w komisji może zgłosić organizacja lub podmiot wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy, którego siedziba lub lilia mieści się na terenie Pow iatu Opatowskiego.
2. Organizacja pozarządowa, która planuje złożyć ofertę w otwartym konkursie ofert nie może

wskazywać osób do udziału w komisji konkursowej.
3. Kandydaci zgłaszani do udziału w pracach komisji konkursowych muszą spełniać następujące

warunki:
a) posiadać obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej i korzystać z pełni praw publicznych,
b) posiadać znajomość sektora pozarządowego,
c)

posiadać wiedzę z zakresu obszaru tematycznego, w którym będą dokonywać oceny ofert,

d) posiadać doświadczenie w ocenie projektów finansowanych ze środków publicznych lub prywatnych,
e) uczestniczyć w działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy zgodnie z zapisami statutu lub innymi dokumentami.

II. Powołanie i udział w pracach komisji konkursowych
1. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych określa Program współpracy Powiatu
Opatowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2022 rok, przyjęty uchwalą nr XLVII.54.2021 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 20

września 2021 r.
2. Komisja konkursowa powołana będzie w drodze uchwały przez Zarząd Powiatu w Opatowie, której

głównym celem będzie opiniowanie ofert w otwartym konkursie ofert.
3. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach komisji nie będzie

przysługiwał zwrot kosztów podróży.
4. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ocenia oferty zgodnie z kryteriami wskazanymi w art. 15
ust. 1 ustawy i wskazanymi w ogłoszeniu o konkursie
5. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, jeżeli:

a) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej, lub
b) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
c) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie
art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy.
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6. W przypadku zgłoszenia się więcej niż 3 kandydatów do komisji konkursowej, zostanie wybranych j
kandydatów, według kolejności dokonanych zgłoszeń nie zawierających braków formalnych.

III. Zgłoszenia
1. Zgłoszenia kandydatów' należy dokonać na druku formularza zgłoszenia, którego wzór stanowi
załącznik do niniejszego ogłoszenia.
2. Formularz zgłoszenia kandydata można pobrać ze strony www.bip.opatow.pl, zakładka „Nieodpłatna
pomoc prawna”.
3. Nie będą brane pod uwagę formularze zawierające braki formalne.
4. Organ nie będzie wzywał do ich uzupełnienia.
5.

Wypełniony formularz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 należy przesłać do dnia 30

października 2021 r. do godz. 9.00:

- na adres Starostwo Powiatowe w Opatowie, ul. Henryka Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów, lub złożyć
osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Opatowie, ul. Henryka Sienkiewicza 17 (1 piętro, pok.
104);
- dopuszcza się składanie ofert w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. 2021 r. poz. 670), doręczanego środkami komunikacji elektronicznej, e-PUAP-em: na adres
skrzynki: /itob629a04/SkrytkaESP lub należy wpisać na stronie epuap.gov.pl w pozycji nazwa adresata
podmiot: „Starostwo Powiatowe w Opatowie”.
6. Zgłoszenia, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Opatowie po wyżej określonym terminie,
nie będą brane pod uwagę.
Zarząd Powiatu w Opatowie:

Starosta Opatowski:

Tomasz Staniek

Wicestarosta:

Małgorzata Jalowska

Członkowie Zarządu:

Andrzej Gajek
Krzysztof Hajdukiewicz
Aneta Werońska
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ZAŁĄCZNIK do ogłoszenia w sprawie naboru kandydatów na członków komisji
konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenia punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
oraz edukacji prawnej w roku 2022

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020
r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535, zwana dalej „ustawą”) do udziału w komisji
konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert prowadzenia punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
oraz edukacji prawnej w roku 2022
Dane dotyczące kandydata na członka komisji
1.

Imię i nazwisko

2.

Adres e - mail

3.

Telefon kontaktowy

(czytelny podpis kandydata) ______________________________________.________ (miejscowość i data)_________________

Dane organizacji lub podmiotu zgłaszającego kandydata
1.

Nazwa organizacji

2.

Forma prawna

3.

Adres siedziby
organizacji

D EKLARUJĘ WOLĘ UDZIAŁU W KOMISJI KONKURSOWEJ W NASTĘPUJĄCEJ SFERZE
lDANIA PUBLICZNEGO: udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa
Oświadczam, że:
— wyżej wymienione dane są zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym,
- jestem obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych,
— posiadam przynajmniej roczne doświadczenie w zakresie przygotowania wniosków o dotację i/lub
realizację zadań publicznych,
— posiadam znajomość sektora pozarządowego,
— posiadam wiedzę z zakresu obszaru tematycznego, w którym będę dokonywać oceny ofert,
wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszym
formularzu zgłoszeniowym przez Starostwo Powiatowe w Opatowie, ul. Henryka Sienkiewicza 17,
wyłącznie w celach związanych z realizacją procedury konkursowej dotyczącej rozpatrywania ofert
organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego.
zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, załączoną poniżej,
organizacja pozarządowa, której jestem przedstawicielem, członkiem, o czym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie bierze, nie będzie brała udziału w konkursie.

(czytelny podpis kandydata)
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Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Opatowski, z którym można
Administrator
danych

się skontaktować korespondencyjnie na adres: ul. Henryka Sienkiewicza 17, 27-500
Opatów, email: powiat@opatow.pl lub Skrytka ePUAP: /itob629a04/SkrytkaESP lub
telefonicznie tel. (15) 86 82 971

Inspektor
danych
osobowych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Pana Roberta Bednarczyka, z którym
można się kontaktować wysyłając e-mail na adres: rbednarczykrodo@interia.pl

Cel
przetwarzania
oraz podstawa
prawna
przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane będą w związku z udziałem w pracach komisji konkursowej
przeprowadzającej otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie
prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w roku 2022 w związku z ustawą z dnia
5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie
obywatelskim oraz edukacji prawnej.
Podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO oraz art. 6 ust. 1 lit a RODO

Okres, przez
który dane
będą
przechowywane

Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przechowywane
przez czas wskazany w przepisach prawa (tj. § 63 ust. 1 załącznika do rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych), a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami prawa.

Odbiorcy
danych

Dane osobowe co do zasady nie są udostępniane innym odbiorcom poza ustawowo
uprawnionymi.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje:
- prawo dostępu do swoich danych osobowych,
- prawo żądania ich sprostowania,

Prawa osoby,
której dane
dotyczą

- prawo wniesienia sprzeciwu,
- prawo cofnięcia zgody.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych
osobowych.

Informacje
dodatkowe

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.
Podanie danych osobowych wynika z przepisu prawa.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

................................................... dnia

2021 r.
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