UCHWAŁA NR 113/2021
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 19 października 2021 r.
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do
opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2022
zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu
Nowodworskiego.
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2a, 2d ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji
prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945), uchwala się:
§ 1.
1. Postanawia się przeprowadzić nabór kandydatów na członków komisji konkursowej
do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w roku
2022 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej
pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie
Powiatu Nowodworskiego.
2. Nabór, o którym mowa w ust. 1 przeprowadzony będzie w terminie od dnia
26 października 2021 r. do dnia 2 listopada 2021 r.
3. Ogłoszenie o naborze kandydatów, o których mowa w ust. 1 w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały zostanie umieszczone w Biuletynie
Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Nowym
Dworze Gdańskim oraz na stronie internetowej Powiatu Nowodworskiego.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowodworskiemu.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
(-)
Jacek Gross

UZASADNIENIE
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz Rocznym Programem Współpracy Powiatu
Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, corocznie, w celu
opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert, Zarząd Powiatu w Nowym
Dworze Gdańskim powołuje komisję konkursową.
Ponadto, zgodnie z zapisem art. 11 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.
945), w skład komisji konkursowej może wejść dodatkowo przedstawiciel wojewody.
Przedstawiona uchwała, zgodna jest z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu
Nowodworskiego na lata 2015 – 2024, obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2),
cel strategiczny: CS.2.2 Wartościowy kapitał społeczny, cel operacyjny: CO.2.2.1 Poprawa
poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności z instytucjami publicznymi
i organizacjami pozarządowymi.

STAROSTA
(-)
Jacek Gross

Załącznik do Uchwały Nr 113/2021
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 19.10. 2021 r.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania
złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2022 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 z późn. zm.), 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 nr 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 2 listopada 2021 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.

STAROSTA
(-)
Jacek Gross

Załącznik do ogłoszenia o naborze kandydatów
na
członków komisji
konkursowej
do
opiniowania złożonych ofert w otwartym
konkursie ofert na realizację w roku 2022
zadania publicznego w zakresie powierzenia
prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej
i
świadczenia
nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu
Nowodworskiego.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Nabór na kandydata na członka Komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w
otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego w zakresie
powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Nowodworskiego.
1. Imię i nazwisko kandydata na członka komisji:

2. Adres i dane kontaktowe kandydata:
adres do korespondencji:
adres e – mail:
nr telefonu:

3. Posiadane przez kandydata doświadczenie, kwalifikacje i umiejętności niezbędne do
pracy w komisji konkursowej:

………………………………………
czytelny podpis kandydata na członka komisji

DANE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ LUB PODMIOTU WYMIENIONEGO W ART. 3
UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.),
WSKAZUJĄCEJ KANDYDATA:
1. Nazwa organizacji:
……………………………………………………………………………………….
2. Adres organizacji:
………………………………………………………………………………………...
3. Nr KRS lub innego właściwego rejestru:
…………………………………………………………………
4. Imię i nazwisko oraz pełniona funkcja osoby/osób wskazującej/wskazujących kandydata w
imieniu jej Organizacji:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

………….………………………………
czytelny podpis osoby/osób wskazującej/wskazujących
wg KRS lub innego właściwego rejestru

……………..………………………...................................
(miejscowość i data)

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W STAROSTWIE POWIATOWYM W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
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 (Dz. U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1
ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim,
reprezentowane przez Starostę Nowodworskiego, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy
Dwór Gdański, e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl, tel. 55 247 36 71.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email:
iod@nowydworgdanski.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z
przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ustawy z dnia 5
sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z
uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów
archiwalnych tj. 5 lat.
5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący
Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie
brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa.

