
UCHWAŁA 730/21 
ZARZĄDU POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO 

z dnia 5 października 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert 
złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie 

prowadzenia punktu  nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego 

w 2022 roku 

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.1057 z późn zm.) 

Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego 
uchwala: 

§ 1.  
Ogłasza się nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych 
w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu 
nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji 
prawnej na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego w 2022 roku. 

§ 2.  
1. Treść ogłoszenia, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, zamieszcza się 
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.powiatbl.pl  oraz na tablicy 
ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Bieruniu. 
2. Wzór formularza zgłoszenia kandydata na członka Komisji Konkursowej stanowi załącznik 
nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3.  
Wykonanie uchwały powierza się Staroście. 
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§ 4.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   
   

Wicestarosta 
 
 

Konrad Mateja 

 
Członek Zarządu 

 
 

Jerzy Mantaj 

 
Członek Zarządu 

 
 

Łukasz Odelga 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 730/21 
Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego 

z dnia 5 października 2021 r. 

ZARZĄD POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO 

ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych  
w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia 
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz 
edukacji prawnej na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego w 2022 roku. 

I. Informacje ogólne: 
1) Zarząd Powiatu Bieruńsko-Ledzińskiego zaprasza osoby wskazane przed organizacje 
pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (dalej: ustawa), zwane dalej kandydatami do Komisji 
Konkursowej w otwartym konkursie realizowanym w trybie ww. ustawy. 
2) Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków Komisji 
Konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach Komisji 
Konkursowej. 
3) Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny. 
4) Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy może zgłosić 
do prac Komisji Konkursowej tylko 1 kandydata. 

II. Wymagania stawiane kandydatom: 
W skład Komisji Konkursowej mogą wchodzić kandydaci, którzy spełniają łącznie 
następujące kryteria: 

a) nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w otwartym konkursie ofert 
na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy 
prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie 
powiatu bieruńsko-lędzińskiego w 2022 roku; 
b) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku 
prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić wątpliwości, co do bezstronności. 

III. Zadania Komisji Konkursowej: 
Komisja Konkursowa opiniuje oferty złożone przez organizacje pozarządowe lub podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy w otwartym konkursie ofert na realizację zadania 
publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu bieruńsko-
lędzińskiego w roku 2022, ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego. 
IV. Wybór kandydatów do prac w Komisji Konkursowej: 
Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego powoła Komisję Konkursową składającą się 
z przedstawicieli Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego lub osób przez niego 
upoważnionych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych spośród zgłoszonych 
wcześniej kandydatur z zastrzeżeniem art. 15 ust. 2a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), zgodnie 
z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2021 poz. 945). 
V. Miejsce złożenia dokumentów: 
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Zgłoszenia podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej należy składać według wzoru 
formularza w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bieruniu znajdującego się przy 
ul. św. Kingi 1, 43-155 Bieruń (parter, Kancelaria). Za termin złożenia oferty uznaje się 
datę wpływu zgłoszenia do urzędu. Komplet dokumentów, należy składać w kopercie 
oznaczonej w następujący sposób: "Zgłoszenie kandydata do Komisji Konkursowej - 
prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego w 2022 
roku" 
Termin składania dokumentów do 12 października 2021 roku. 

  
   

Wicestarosta 
 
 

Konrad Mateja 

 
Członek Zarządu 

 
 

Jerzy Mantaj 

 
Członek Zarządu 

 
 

Łukasz Odelga 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 730/21 
Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego 

z dnia 5 października 2021 r. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA 

kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 
z późn. zm.) na członka Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych  
w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego 
realizowanego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu 
bieruńsko-lędzińskiego w 2022 roku. 

 
DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI 

 
   Imię i nazwisko kandydata: 

 

 
   Dane kontaktowe kandydata: 

   (adres do korespondencji, tel. kontaktowy,  
e-mail) 

 

 
   Funkcja pełniona w organizacji    

   pozarządowej/podmiocie: 

 
 
 

 
   Nazwa organizacji pozarządowej/podmiotu: 

   (proszę podać pełną nazwę organizacji 
   pozarządowej/podmiotu) 

 
 
 
 
 

 
 Opis doświadczeń i umiejętności kandydata, 

   które będą przydatne w pracach komisji  
   konkursowej: 

 
 
 
 

 
Pieczęć i podpis ( w przypadku braku 

   pieczęci – czytelny podpis) osoby 
   upoważnionej do reprezentowania 

   organizacji pozarządowej/podmiotu, 
   z ramienia którego występuje kandydat : 

   (Miejscowość i data) 

 

Wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Komisji Konkursowej oraz na przetwarzanie 
moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru na członka 
Komisji Konkursowej oraz przeprowadzanej procedury otwartego konkursu 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). 
…………………………………………. ……………………………………….… 

(miejscowość, data) (czytelny podpis kandydata) 
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Załączniki: 
1. Dokument stanowiący o podstawie działalności organizacji pozarządowej/podmiotu*. 
*Nie dotyczy organizacji pozarządowej/podmiotu wpisanego do rejestru/ewidencji 
prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Bieruniu. 
Oświadczam/my że**: 

1) Dokument stanowiący o podstawie działalności organizacji pozarządowej/podmiotu 
wpisany do rejestru/ewidencji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Bieruniu jest 
zgodny ze stanem faktycznym i prawnym w dniu zgłoszenia kandydata do naboru. 
 
............................................................... 

(pieczęć, podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentacji organizacji 
pozarządowej/ podmiotu) 

(w przypadku braku pieczęci czytelny podpis jw.) 
**Niepotrzebne skreślić 
 

   

Wicestarosta 
 
 

Konrad Mateja 

 
Członek Zarządu 

 
 

Jerzy Mantaj 

 
Członek Zarządu 

 
 

Łukasz Odelga 
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