OGŁOSZENIE
STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO
o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym
konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku
publicznego zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów przeznaczonych na
udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego w Powiecie Kościańskim w 2021 r.
I. Informacje ogólne:
1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) zwanej dalej ustawą Starosta Kościański
zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
wyżej wymienionej ustawy, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się na kandydatów na członków
Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach ogłoszonego przez Zarząd Powiatu
Kościańskiego otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej
działalność pożytku publicznego zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów
przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kościańskim w 2021 r.
2. Tryb powoływania i zasady działania Komisji Konkursowej określa „Program współpracy Powiatu
Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”
(Uchwała Nr XIII/119/19 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27 listopada 2019 r.).
3. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniu Komisji
Konkursowej jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
4. Każda organizacja pozarządowa oraz podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy może zgłosić tylko
jednego kandydata.
5. Zgłoszenia są ważne do czasu powołania składu Komisji Konkursowej przez Zarząd Powiatu
Kościańskiego.
II. Wymagania stawiane kandydatom:
W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, które spełniają łącznie następujące kryteria:
1) nie reprezentują organizacji biorących udział w otwartym konkursie ofert,
2) nie podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2f ustawy.
III. Zadania Komisji Konkursowej
1. Komisja Konkursowa ocenia oferty, które spełniły wymogi formalne według kryteriów określonych
przez Zarząd Powiatu Kościańskiego w ogłoszeniu o otwartym konkursie.
2. Komisja Konkursowa sporządza protokół ze swojego posiedzenia.
IV. Wybór kandydatów do prac w Komisji Konkursowej
1. Zarząd Powiatu Kościańskiego powołuje członków komisji konkursowej w składzie: trzech
przedstawicieli Zarządu Powiatu Kościańskiego oraz dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych
lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur.
2. Imienny skład komisji konkursowej określa Zarząd Powiatu Kościańskiego w formie uchwały
wskazując jej przewodniczącego.
V. Miejsce i termin złożenia dokumentów
1. Zgłoszenia na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do
składania oświadczeń woli w imieniu zgłaszającego) należy składać w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Kościanie przy al. Tadeusza Kościuszki 22, 64-000 Kościan.
2. Termin zgłaszania kandydatów: do dnia 9 listopada 2020r. godz. 16.00 (decyduje data wpływu do
Starostwa).

VI. Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 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), dalej RODO informuje się, że:
1. Administratorem danych jest Starosta Kościański z siedzibą w Kościanie przy al. Tadeusza Kościuszki
22, 64-000 Kościan.
2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować
poprzez e-mail: iod@powiatkoscian.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do zgłoszenia się i udziału w Komisji
Konkursowej na postawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Komisji Konkursowej.
4. Osobom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych.
5. Dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa i nie będą
przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały
zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy o archiwizacji.
7. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Szczegółowych informacji na powyższy temat udziela Piotr Mikołajczak z Wydziału OrganizacyjnoInwestycyjnego Starostwa Powiatowego w Kościanie al. Tadeusza Kościuszki 22 (pok. nr 119) 64-000
Kościan tel. 65 512 08 25 wew. 12.

Serdecznie zapraszam do współpracy

Dane dotyczące kandydata na członka Komisji Konkursowej
Imię i nazwisko kandydata na członka
Komisji Konkursowej

Telefon kontaktowy

Adres korespondencyjny

Deklaruję chęć udziału w Komisji Konkursowej oceniającej oferty, które spełniły wymogi formalne według
kryteriów określonych przez Zarząd Powiatu Kościańskiego w ogłoszeniu w otwartym konkursie ofert na
powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego zadania publicznego
polegającego na prowadzeniu punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub
świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kościańskim w 2021 r.
Potwierdzam prawdziwość podanych wyżej danych i wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich
danych osobowych wyłącznie dla celów naboru i udziału w Komisji Konkursowej w otwartym konkursie
ofert ogłoszonym przez Zarządu Powiatu Kościańskiego na powierzenie organizacji pozarządowej
prowadzącej działalność pożytku publicznego zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów
przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego w Powiecie Kościańskim w 2021 r.

Podpis kandydata na członka Komisji Konkursowej

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w
pracach Komisji Konkursowej.
Zgłaszamy wyżej wymienionego kandydata na członka Komisji Konkursowej w ramach ogłoszonego
otwartego konkursu ofert jako reprezentanta naszej organizacji/podmiotu.

Pieczęć organizacji pozarządowej/podmiotu
i czytelne podpisy osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu
organizacji pozarządowej/podmiotu

