
UCHWAŁA NR 304/1457/2022 
ZARZĄDU POWIATU TARNOGÓRSKIEGO 

z dnia 31 października 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej 
opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 

Powiatu Tarnogórskiego w roku 2023 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub 
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,  a także  edukacji prawnej obejmującego 

powierzenie prowadzenia punktu w Tworogu 

Na podstawie art. 4  ust. 1, pkt. 22 oraz art. 32 ust. 1,  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1327 z późn. zm.1)) oraz uchwały nr XXXV/326/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 
26 października 2021 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 

Zarząd Powiatu 
uchwala:  

§ 1. Ogłasza się nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej 
oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego 
w roku 2023 z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego, a także edukacji prawnej obejmującego powierzenie prowadzenia punktu w Tworogu. 

§ 2. Treść ogłoszenia, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały, zamieszcza się na stronie internetowej 
Powiatu Tarnogórskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu Tarnogórskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Zarządu 
Powiatu 

 
 

Krystyna Kosmala 

 

 
1) Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: DZ.U. z 2021 r. poz. 2490 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 304/1457/2022 

Zarządu Powiatu Tarnogórskiego 

z dnia 31 października 2022 r. 

Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej 
oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu 
Tarnogórskiego w roku 2023 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej obejmującego powierzenie 
prowadzenia punktu w Tworogu. 

1. Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza nabór do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone 
w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 
2023 z zakresu  udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego, a także edukacji prawnej obejmującego powierzenie prowadzenia punktu w Tworogu 
przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 
2022 poz. 1327 z późn. zm. ) zgodnie z art. 15 ust. 2d cytowanej ustawy. 

2. Zgodnie z rozdziałem 10 pkt. 4 ppkt 4 załącznika do uchwały nr  XXXV/326/2021 roku Rady Powiatu 
Tarnogórskiego z dnia 26 października 2021 roku „Roczny program współpracy Powiatu Tarnogórskiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 
2022” w skład komisji powołuje się dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób 
reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie. 

3. W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji 
pozarządowych lub podmiotów wymienionych  w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie dokona Zarząd Powiatu Tarnogórskiego w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje 
i umiejętności. 

4. Wymagania stawiane kandydatom. 

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić 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: 

- nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w otwartym konkursie, 

- nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub 
faktycznym, w który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności, 

  

5. Zadania komisji konkursowej: 

- ocena formalna i merytoryczna ofert  na realizacje zadań publicznych złożonych do otwartego  konkursu 
z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści otwartego konkursu ofert, 

- proponowanie przyjęcia lub odrzucenia oferty na realizację zadania publicznego, 

- rekomendowanie zaopiniowanych ofert Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego. 

6. Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji zobligowane są do złożenia wypełnionego 
formularza zgłoszeniowego, będącego załącznikiem do niniejszego ogłoszenia. Formularz zgłoszeniowy musi 
być podpisany przez osobę/ osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ramienia których 
kandydat występuje. 

7. Udział w pracach komisji konkursowej jest bezpłatny, nie przysługuje także zwrot kosztów podróży. 

Zgłoszenia w formie pisemnej należy składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Tarnowskich 
Górach przy ul. Karłuszowiec 5 (parter, pokój nr 1) w terminie do dnia 09.11.2022 roku do godziny 
15:00.   
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Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiegow roku 
2023 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego, a także edukacji prawnej obejmującego powierzenie prowadzenia punktu w Tworogu dostępne 
jest w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowegow Tarnowskich Górach, w zakładce 
Organizacje Pozarządowe. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 304/1457/2022 

Zarządu Powiatu Tarnogórskiego 

z dnia 31 października 2022 r. 

formularz 

FORMULARZ  ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenie kandydata (reprezentanta organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych  w art. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w 
konkursie) do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację 
zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2023 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub 
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej obejmującego powierzenie 
prowadzenia punktu w Tworogu. 
 
Imię i nazwisko kandydata na członka komisji 

 

 
Telefon kontaktowy, adres e-mail 

 

Nazwa i adres organizacji pozarządowej zgłaszającej 
osobę do udziału w pracach komisji konkursowej  

 

Doświadczenie osoby zgłaszanej,                          w 
zakresie udziału w pracach w komisjach konkursowych  

 

Oświadczenie: 

1. Wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej osoby do komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert 
w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2023 r. 
z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego, a także edukacji prawnej.  

2. Oświadczam, że nie reprezentuję organizacji pozarządowych biorących udział w konkursie ofert na 
realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2023 z zakresu udzielania nieodpłatnej 
pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,  
a także edukacji prawnej obejmującego powierzenie prowadzenia punktu w Tworogu. 

3. Oświadczam, że nie byłam/em karany za przestępstwa umyślne lub przestępstwa skarbowe oraz, że 
korzystam w pełni z praw publicznych i posiadam pełna zdolność do czynności prawnych. 

4. Oświadczam, że wyżej wymienione dane są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym, 

5. Przyjmuję do wiadomości, że za udział w pracy komisji nie przysługuje mi wynagrodzenie oraz  zwrot 
kosztów dojazdu, 

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia  
kandydata do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację 
zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2023 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  
lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej obejmującego 
powierzenie prowadzenia punktu w Tworogu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz.Urz.UE.L.2016.119.1). 

……………………………………………… 

 czytelny podpis kandydata na członka komisji 
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