ęojmo

Zarządzenie Nr
Starosty Łowickiego
z dnia..... M.1LJ11

w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert
złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
oraz edukacji prawnej na terenie powiatu łowickiego w 2021 r.
Na podstawie art. 15 ust. 2 a i ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057), w związku
z art. 11 ust. Ib i ust. 2 ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294,
z 2020 r. poz. 875, poz. 1086) zarządzam, co następuje:
§ 1. Ogłaszam nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania
ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
oraz edukacji prawnej na terenie powiatu łowickiego w 2021 r.
§ 2. 1. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej stanowi
załącznik do niniejszego zarządzenia.
2.
Do ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1 dołącza się wzór formularza
zgłoszeniowego, stanowiący załącznik do ogłoszenia.
3.Ogłoszenie
zamieszcza
się
w
Biuletynie
Informacji
Publicznej
bip.powiat.lowicz.pl, na stronie internetowej https://www. powiat.lowicz.pl oraz na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowicz u.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podp sania.

Załącznik
do Zarządzenia Nr ^ /2 0 2 0
Starosty Łowickiego

ęp,

z dnia ....J13...11. 2020

Ogłoszenie
o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone
w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania
nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji
prawnej na terenie powiatu łowickiego w 2021 r.
1. Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057)
Starosta Łowicki zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do udziału w pracach Komisji
Konkursowej powołanej do opiniowania ofert zgłoszonych w ramach otwartego
konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej
pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji
prawnej na terenie powiatu łowickiego w 2021 r.
2. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny, członkom Komisji
Konkursowej nie będzie przysługiwał zwrot kosztów podróży. Posiedzenie komisji
odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Łowiczu w godzinach pracy Urzędu.
3. Zadania Komisji Konkursowej:
a) ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych do otwartego
konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści otwartego
konkursu ofert,
b) proponowanie przyjęcia lub odrzucenia oferty na realizacje zadania publicznego,
c) rekomendowanie zaopiniowanych ofert zarządowi Powiatu Łowickiego.
4. W skład Komisji Konkursowej
nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji
pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, biorących udział
w konkursie.
5. Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie
stosownego formularza zgłoszeniowego będącego załącznikiem do Ogłoszenia na
członka komisji i złożenie go w terminie do dnia L
Q
.bezpośrednio
w kancelarii Starostwa Powiatowego w Łowiczu pok. 21 w godzinach pracy urzędu lub
przesłanie na adres Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30, 99-400
Łowicz (decyduje data wpływu do Starostwa).
6. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione
do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3
ust. 3 ustawy, z ramienia których podmiot występuje.
7. Wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy dokona Zarząd Powiatu Łowickiego w oparciu o posiadane przez
kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac w charakterze członka
Komisji Konkursowej.
8. W przypadku, gdy w wyniku naboru na członka Komisji Konkursowej nie zostanie
wyłoniona reprezentacja organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych

9.

1)
2)

3)

w art. 3 ust. 3 ustawy, Komisja Konkursowa będzie działać bez udziału tych osób,
zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy.
Zgodnie z 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. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1) - dalej
zwanego „Rozporządzeniem":
administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Łowicki w Łowiczu
z siedzibą przy ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz;
administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się
skontaktować w sprawach związanych z ochrona danych osobowych poprzez e-mail:
iod(Spowiatlowicki.pl lub pisemnie na adres: Starostwo powiatowe w Łowiczu, 99-400
Łowicz, ul. Stanisławskiego 30;
Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu naboru kandydatów na członków
Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty na realizację zadania publicznego
w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e
Rozporządzenia;

4) Państwa dane mogą zostać udostępnione organom i podmiotom wyłącznie na
podstawie obowiązujących przepisów prawa;
5) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;
6) Państwa dane będą przechowywane przez okres wynikający z załącznika nr 3
do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67;
Nr 27, poz. 140);
7) posiadają państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania
oraz ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu;
8) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
w formie profilowania;
9) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych państwa dotyczących naruszałoby
przepisy Rozporządzenia;
10)

podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym
obowiązującymi przepisami prawa jest obligatoryjne, w pozostałych - dobrowolne;
konsekwencją niepodania danych będzie niezałatwienie sprawy;
11)
w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie
zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Państwu prawo do
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
z obowiązującym prawem.
,
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Załącznik do Ogłoszenia w sprawie naboru kandydatów na członków Kom isji
Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy
prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz
edukacji prawnej na terenie powiatu łowickiego w 2021 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 (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.
1057) do udziału w Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym
konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy
prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na
terenie powiatu łowickiego w 2021 r.

DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI
Imię i nazwisko kandydata do
reprezentacji organizacji pozarządowej
1.

lub podmiotu wymienionego w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

II.

Telefon kontaktowy

III.

Adres e-mail
Opis doświadczenia kandydata

IV.

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 NASTĘPUJĄC) SFERZE
ZADANIA PUBLICZNEGO: udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

Oświadczam, że:
- wyżej wymienione dane są zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym;
- nie pozostaję wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który'
mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności;
- w ostatnich 2 latach od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawałem w stosunku pracy łub zlecenia
z wnioskodawcą oraz nie byłem członkiem władz jakiegokolwiek z wnioskodawców biorących udział w konkursie;
-jestem obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych;
- posiadam przynajmniej roczne doświadczenie w zakresie przygotowania wmiosków o dotację i/lub realizację zadań
publicznych (zgodnie z w/w informacjami);
- wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu z siedzibą przy ul. Stanisławskiego 30,
99-400 Łowicz, moich danych osobowych niezbędnych do wzięcia udziału w naborze kandydatów na członków
Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w
udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji
prawnej na terenie powiatu łowickiego w 2021 r., zgodnie żart. 6 ust. 1 lit a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (U E ) 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. Urz. UE Ł z
2016 r. Nr 119, s. 1).

(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.

2.

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 Łowickiego.
Zgłaszamy ww. kandydata na członka Komisji Konkursowej Powiatu Łowickiego
Podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli zgodnie z KRS/ innym rejestrem
zgłoszenie kandydata do reprezentowania podmiotu w Komisji Konkursowej

Nazwa podmiotu oraz
nazwa i numer
dokumentu
stwierdzającego sposób
reprezentacji podmiotu
(np. KRS lub innego
rejestru)

potwierdzające

Podpisy i pieczątki osób
upoważnionych

Imię i nazwisko osoby upoważnionej

U

U

2)

2)

1)

1)

2)

2)

., dnia

2020 r.

