
UCHWAŁA NR 101/657/2021 
ZARZĄDU POWIATU STAROGARDZKIEGO 

z dnia 30 sierpnia 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania 
ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie 
Starogardzkim przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku. 

Na podstawie art. 32 ust.1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm. ), art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), Zarząd Powiatu 
Starogardzkiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Ogłasza się nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych 
w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Starogardzkim przez organizacje 
pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie w 2022 roku o treści jak w załączniku nr 1. 

§ 2. Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej 
www.powiatstarogard.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starogardzie 
Gdańskim. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu Starogardzkiego. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Przewodniczący Zarządu 
 
 

Kazimierz Chyła 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 101/657/2021 

Zarządu Powiatu Starogardzkiego 

z dnia 30 sierpnia 2021 r. 

Ogłoszenie 

§ 1. 1. Zarząd Powiatu Starogardzkiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty 
wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), do zgłaszania kandydatów na członków Komisji 
konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów 
nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej 
w Powiecie Starogardzkim przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku w trybie ww. ustawy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

§ 2. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków Komisji konkursowej 
reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy. 

§ 3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny. 
§ 4. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, może zgłosić 1 kandydata. 
§ 5. Komisja konkursowa opiniuje oferty złożone przez organizacje pozarządowe lub podmioty 

wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. 
poz.1057 ze zm.)  w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Starogardzkim przez 
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie w 2022 roku. 

§ 6. Komisję Konkursową, powołuje Zarząd Powiatu Starogardzkiego. Komisja składa się z pięciu 
osób, w tym trzech przedstawicieli Zarządu Powiatu Starogardzkiego oraz dwóch przedstawicieli 
organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych 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 ze zm.) 
wyłonionych spośród osób zgłoszonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie. W skład komisji 
konkursowej, może dodatkowo wchodzić przedstawiciel wojewody. 

§ 7. W skład Komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub 
podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które 
spełniają łącznie następujące kryteria: 

1. nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie, 
2. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub 

faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności. 
§ 8. 1. Zgłoszenia - na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby 

upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej)  należy składać 
(osobiście lub listownie) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim ul. Kościuszki 
17, 83-200 Starogard Gdański, w Kancelarii – parter do dnia  16 września 2021 roku.  

2. Za termin złożenia zgłoszenia uznaje się datę wpływu zgłoszenia do urzędu.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 101/657/2021 

Zarządu Powiatu Starogardzkiego 

z dnia 30 sierpnia 2021 r. 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ 
do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej 

pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie 
Starogardzkim przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku w trybie ww. ustawy. 

Dane dotyczące kandydata na członka komisji 
Imię i nazwisko kandydata na członka komisji:  
Telefon kontaktowy:   
E mail kontaktowy:   
Opis zaangażowania kandydata na członka komisji w działalność organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
 
 
 
 
Nazwa organizacji/podmiotu:   
Funkcja: 

 

Deklaruję chęć udziału w komisji konkursowej.  
Zapoznałem się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w komisji 
konkursowej.  

Potwierdzam prawdziwości podanych wyżej danych własnoręcznym podpisem. 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
Administratorem Państwa danych jest Powiat Starogardzki reprezentowany przez Starostę 

Starogardzkiego, ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański, tel. +48 58  767 35 03, 
 starostwo@powiatstarogard.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą 
się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 
pośrednictwem adresu email: iod@powiatstarogard.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

Celem przetwarzania danych jaki realizuje Administrator jest rejestrowanie, współpraca lub nadzór 
nad działalnością organizacji pozarządowych, stowarzyszeń oraz klubów. 

Dane mogą być udostępniane podmiotom dostarczającym oprogramowanie do przetwarzania 
danych. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane przez 
nieograniczony okres zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa, które określa Ustawa 
z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie. 

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, sprostowania podanych danych, prawo do żądania 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
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a także prawo do przenoszenia danych. Z przysługujących praw mogą Państwo skorzystać kontaktując 
się przez podane wyżej dane. 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do zrealizowania celu. W ramach 
realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie. 

Podpis kandydata na członka komisji:  

Zapoznaliśmy się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w komisjach 
konkursowych. 

Zgłaszamy ww. kandydata do komisji konkursowej jako reprezentację naszej/naszych 
organizacji/podmiotu 

Podpis i pieczęcie członków Zarządu 
organizacji/podmiotu: 
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