
UCHWAŁA Nr 126/163/2022 

ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 21 września 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych 

ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2023 

z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1562) oraz art. 15 ust. 2a i ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz.1327), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o 

nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 

poz. 945) 

 

Zarząd Powiatu 

uchwala, co następuje: 

§ 1.1. Postanawia się przeprowadzić nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania 

złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 

2023 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej. 

2. Nabór o którym mowa w ust. 1, przeprowadzony będzie w terminie od dnia 22 września 2022 r. do dnia 

7 października 2022 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 stronie internetowej 

Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, www.powiatgrudziadzki.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Starostwa Powiatowego w Grudziądzu. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grudziądzkiemu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Zarząd Powiatu: 

       

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

 

Wicestarosta 

/-/ Marcin Dziadzio 

 

Członek Zarządu 

/-/ Krzysztof Klucznik 

 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

 

Członek Zarządu 

/-/ Barbara Dobek 

 

 

 

 

http://www.powiatgrudziadzki.pl/


 

Uzasadnienie 

 

Realizując zapisy art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert powołuje 

komisję konkursową w celu opiniowania złożonych przez organizacje pozarządowe ofert. 

W skład komisji wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego, wyznaczeni pracownicy oraz osoby wskazane 

przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 powyższej ustawy.  

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Załącznik do Uchwały Nr 126/163/2022 

            Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

            z dnia 21 września 2022 r. 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ 

DO OPINIOWANIA ZŁOŻONYCH OFERT W OTWARTYM KONKURSIE OFERT 

NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO W ROKU 2023 

Z ZAKRESU UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, ŚWIADCZENIA 

NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ 

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

(Dz. U. z 2022 r. poz.1327) Zarząd Powiatu Grudziądzkiego zaprasza do wskazywania osób zwanych dalej 

kandydatami, na członków komisji konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert 

na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2023 z zakresu udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. 

1. Celem naboru jest utworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowej wskazanych 

przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są 

zainteresowani udziałem w pracy komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert na realizację 

zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2023 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy 

prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w ramach 

otwartego konkursu ofert ogłoszonego w 2022 roku. 

 

2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w komisji jej członkom nie będzie 

przysługiwać zwrot kosztów podróży. Posiedzenie komisji odbędzie się w Starostwie Powiatowym 

w Grudziądzu w godzinach pracy Urzędu. 

 

3. Zadania komisji konkursowej: 

− ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych do otwartego konkursu 

ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści otwartego konkursu ofert, 

− proponowanie przyjęcia lub odrzucenia oferty na realizację zadania publicznego, 

− proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert, 

− rekomendowanie zaopiniowanych ofert Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego. 

 

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 danym otwartym konkursie, 

− nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym 

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

− posiadają wiedzę z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej. 

 

5. Zgłoszenia należy składać na załączonym formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia: 

− pisemnie na adres: 

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu 

ul. Małomłyńska 1 

86 – 300 Grudziądz 

 

− za pośrednictwem wiadomości e – mail: 

bip@powiatgrudziadzki.pl 

od dnia 22 września 2022  r. do dnia 7 października 2022 r. 

6. Spośród zgłoszonych kandydatów Zarząd Powiatu Grudziądzkiego wybierze osoby do pracy 

w komisjach konkursowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

 

mailto:bip@powiatgrudziadzki.pl


Załącznik do ogłoszenia o naborze 

kandydatów na członków komisji 

konkursowej do opiniowania złożonych 

ofert w otwartym konkursie ofert na 

realizację zadania publicznego Powiatu 

Grudziądzkiego w roku 2023 z zakresu 

udzielania nieodpłatnej pomocy 

prawnej, świadczenia nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego oraz 

edukacji prawnej 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Nabór na kandydata na członka Komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym 

konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2023 z zakresu 

udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

oraz edukacji prawnej 

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: 

 

 

 



 

 

 

Oświadczenie: 

1. Wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej osoby do komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert 

w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2023 

z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

oraz  edukacji prawnej 

2. Oświadczam, że nie byłam/em karany za przestępstwa umyślne lub przestępstwa skarbowe 

oraz że korzystam w pełni z praw publicznych i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych. 

3. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych 

 z realizacją procedury konkursowej dotyczącej rozpatrywania ofert organizacji pozarządowych 

na realizację zadania publicznego, wyłącznie dla celów konkursu, 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). 

 

 

 

……………………………………………….. 

czytelny podpis kandydata na członka 

komisji 

 

DANE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ LUB PODMIOTU WYMIENIONEGO W ART. 3 UST. 3 

USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE, 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/e podpis/y osoby/osób wskazującej/wskazujących 

                                                                                       wg KRS lub innego właściwego rejestru 

 

 

       

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

 


