
 

 

ZARZĄDZENIE NR  56/2022 
STAROSTY JAROCIŃSKIEGO 

z dnia 21 października 2022r. 
 

 
w sprawie naboru 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  
i mediacji na terenie powiatu jarocińskiego w 2023r.  

 
 
Na pdst. art. 15 ust. 2a i ust. 2d ustawy z dna 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz w związku z art. 11 
ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 
poradnictwie obywatelskim oraz edukaji prawnej (Dz. U. z 2021r. poz. 945) zarządza się  
co następuje: 

 
§ 1. 

 
Ogłasza się nabór kandydatów na członków komisji konkursowej reprezentujących organizacje 
pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wlontariacie, do opiniowa ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na 
prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego oraz edukacji prawnej i mediacji na terenie powiatu jarocińskiego w 2023r. 
 

 
§ 2 

 
1. Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej stanowi załącznik do 

niniejszego zarządzenia. 
2. Do ogłoszenia, o którym mowa w ust 1, dołącza się wzór formularza zgłoszeniowego 

na członka komisji konkursowej. 
 

§ 3 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Załącznik   
do Zarządzenia Nr 56/2022 

Starosty Jarocińskiego 
z dnia 21 października 2022 r. 

 
 

OGŁOSZENIE 
 
o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone  
w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, 
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie 
powiatu jarocińskiego w 2023 r. 
 
Starosta Jarociński na podstawie art. 15 ust. 2a, 2d oraz 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) 
ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej, reprezentujących organizacje 
pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na 
prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej i mediacji na terenie powiatu 
jarocińskiego w 2023 r. 
 
I. Kandydaci na członków komisji konkursowych  
 

1. Kandydatów na członków komisji konkursowych mogą zgłaszać i rekomendacji 
kandydatom udzielać organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy. 

2. 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 o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie zgodnie z zapisami statutu lub innymi dokumentami. 

 
II. Powołanie i udział w pracach komisji konkursowych  

 
1. Komisja konkursowa powoływana jest w drodze uchwały przez Zarząd Powiatu 

Jarocińskiego, w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert.  
2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach 

komisji nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży. 
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: 



 

 

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

4. W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli 
organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dokona Zarząd 
Powiatu Jarocińskiego w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje 
i umiejętności przydatne podczas prac w charakterze członka komisji konkursowej. 

 
III. Zgłoszenie  

 
1. Wypełniony formularz zgłoszenia stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia 

należy przesłać do dnia 31 października 2022 r. na adres:  

 Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin,  

 e-mailem na adres: starostwo@powiat-jarocinski.pl 
2. O terminie złożenia i doręczenia formularza decyduje data wpływu do Starostwa. 
3. Osoby wybrane na członków komisji konkursowych, których zgłoszenia zostaną 

przesłane drogą elektroniczną, zobowiązują się do dostarczenia oryginału formularza 
zgłoszenia do siedziby Starostwa Powiatowego w Jarocinie do dnia 31 października 
2022 r. 

4. Kandydaci zostaną telefonicznie poinformowani o dokonanym wyborze. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Załącznik  

do Ogłoszenia o naborze kandydatów  
na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert  

na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej,  
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej i mediacji  

na terenie powiatu jarocińskiego w 2023 r. 

  
 

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  do udziału w komisji 
konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego  

w zakresie  prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej  i mediacji na terenie powiatu jarocińskiego  

w 2023 r. 

 

 
DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI 
 

I. 

 
Imię i nazwisko kandydata do reprezentacji organizacji 
pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie  
 

 

II. Telefon kontaktowy 
 

III. Adres e-mail 
 

IV. 

Opis doświadczenia kandydata w zakresie współpracy  
z administracją publiczną oraz w przygotowywaniu 
wniosków o dotacje lub informacje o realizowanych 
zadaniach publicznych (minimum roczne doświadczenie)  

 

V. 

DEKLARUJĘ WOLĘ UDZIAŁU W KOMISJI KONKURSOWEJ W NASTĘPUJĄCJ SFERZE ZADANIA 
PUBLICZNEGO: udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości 
prawnej społeczeństwa, udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji. 

 



 

 

 
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, 
- zgodnie z 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) oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (tj. Dz.U.2019 r. poz. 1781) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
dla potrzeb wyboru do udziału w komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie 
ofert organizowanym przez Powiat Jarociński. 

 
         ............................................. 

(czytelny podpis kandydata) 
 

 
REKOMENDACJA/PEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ 
I/LUB PODMIOTÓW WYMIENIONYCH W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU 

PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE W PROCEDURACH KONKURSOWYCH  
 

1. Zapoznaliśmy 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 Powiatu Jarocińskiego.  

2. Zgłaszamy ww. kandydata na członka komisji konkursowej Powiatu Jarocińskiego 
 

Podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli zgodnie z KRS/ innym rejestrem – 
potwierdzające zgłoszenie kandydata do reprezentowania podmiotu w komisji konkursowej. 

 
Nazwa podmiotu oraz 

nazwa i numer dokumentu 
stwierdzającego sposób 
reprezentacji podmiotu 

(np. KRS lub innego 
rejestru) 

 
 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 

 
 

Podpisy i pieczątki osób 
upoważnionych 

 
 

  

  

  

 
       

……………………., dnia …................. 2022 r. 


