
Załącznik do Uchwały Nr 113 /2020 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 27 października 2020 r. 

 

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania 

złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2021 zadania 

publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 

i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu 

Nowodworskiego. 

 
1.  Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 

ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie do zgłaszania kandydatów na 

członków komisji konkursowej w otwartym konkursie realizowanym w trybie ww. ustawy.  

 

2. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków komisji konkursowej 

wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy są zainteresowani 

udziałem w pracach komisji konkursowej.  

 

3. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje 

pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 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 ww. ustawy. 
 

4. Organizacja pozarządowa lud podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, może zgłosić tylko jednego kandydata.  

 

5. Kandydaci zgłaszani do prac w komisji konkursowej muszą spełniać następujące wymagania: 

1) być obywatelami RP i korzystać w pełni z praw publicznych oraz posiadać pełną zdolność do 

czynności prawnych, 

2) nie reprezentować organizacji lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy  

24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w 

danym otwartym konkursie, 

3) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku 

prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich 

bezstronności. 
 

6. Zadania Komisji Konkursowej: 

1) ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych do otwartego 

konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści otwartego konkursu ofert,  

2) proponowanie przyjęcia lub odrzucenia oferty na realizację zadania publicznego,  

3) rekomendowanie zaopiniowanych ofert Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim. 

 

7.  Spośród zgłoszonych kandydatów Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim wybierze 

członków komisji konkursowej, złożonej z przedstawicieli Zarządu Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim lub osób przez niego upoważnionych. W skład komisji konkursowej wchodzą osoby 

wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z 

wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

biorące udział w konkursie. 

 
 



8. W skład komisji konkursowej może wchodzić dodatkowo przedstawiciel wojewody. 
 

9. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny. 

 

10. Posiedzenie komisji odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim w 

godzinach pracy urzędu. Ze swoich prac Komisja sporządza protokół, który przedkładany jest 

Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim. 

 

11. Zgłoszenia należy składać na załączonym formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego 

ogłoszenia: 

 

1) bezpośrednio lub drogą pocztową na adres:  

 

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim (sekretariat pokój na 20), 

ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański, 

 

 2) lub przesłać e-mailem: starostwo@nowydworgdanski.pl.         
 

12. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 3 listopada 2020 r. 

 

13. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do 

reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ramienia których 

kandydat występuje. 
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