
 

 

Załącznik  

do Uchwały Nr 217/709/2021  

        Zarządu Powiatu w Myśliborzu 

        z dnia 11 października 2021 r. 

 

OGŁOSZENIE 

 

ZARZĄD POWIATU W MYŚLIBORZU 

ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone 

w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej 

działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie 

nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego na terenie powiatu myśliborskiego w 2022 r. 

 

 I. Informacje ogólne 

1. Udział w pracach Komisji konkursowej jest bezpłatny. 

2. 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 o wolontariacie (t.j. Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) dokona Zarząd Powiatu w Myśliborzu w oparciu o 

posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac w 

charakterze członka Komisji konkursowej. 

 

II. Wymagania stawiane kandydatom 

W skład Komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub 

podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:  

1) są pełnoletnimi obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej, 

2) nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w ogłoszonym konkursie 

ofert, 

3) posiadają wiedzę i doświadczenie z zakresu ubiegania się o dotacje samorządowe 

przez organizacje pozarządowe. 

 

III. Zadania członka Komisji konkursowej 

Do zadań członka Komisji konkursowej należeć będzie: 

1) udział w posiedzeniach Komisji, 

2) zapoznanie się z ofertami, 

3) zaopiniowanie złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym z 

uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o otwartym konkursie 

ofert, 

4) podpisanie protokołu z posiedzenia Komisji konkursowej. 

 

IV. Miejsce i termin zgłoszenia kandydatury 

Zgłoszenia kandydatów na członków Komisji konkursowej należy dokonać na formularzu 

zgłoszeniowym, stanowiącym integralną część niniejszego ogłoszenia i dostarczyć do 

Starostwa Powiatowego w Myśliborzu na adres: ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz w 

terminie do 26 października 2021 r. 

 

 

 

 

 

 



 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

nabór na członka Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach 

otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej 

działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie 

nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego na terenie powiatu myśliborskiego w 2022 roku 

 

Dane dotyczące kandydata na członka komisji 
1. Imię i nazwisko 

 
 

2. Adres do korespondencji 

 
 

3. Telefon kontaktowy, e-mail 

 
 

Dane organizacji lub podmiotu zgłaszającego kandydata 
1. Nazwa organizacji/podmiotu 

 
 

2. Adres siedziby organizacji/podmiotu 

 
 

Uzasadnienie kandydatury 

(opis posiadanej wiedzy i doświadczenia z zakresu ubiegania się o dotacje samorządowe 

przez organizacje pozarządowe) 

 

 

 

 

 

 

 
pieczęć organizacji/podmiotu i data 

wypełnienia formularza 

czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentacji 

organizacji/podmiotu 

 

Oświadczanie kandydata 

 



Wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Komisji konkursowej, o której mowa w niniejszym 

formularzu oraz zgodnie z ustawą z dnia 10  maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 

2019 r. poz. 1781) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb wyboru 

członka wyżej wskazanej Komisji.  

Jednocześnie oświadczam, że: 

a) informacje podane w formularzu na temat mojej osoby są zgodne ze stanem prawnym i 

faktycznym, 

b) jestem pełnoletnim obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, 

c) nie podlegam wyłączeniu z prac Komisji konkursowej 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1057 ze zm.). 

 

Stosownie do postanowień art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku ze 

zgłoszeniem kandydatury na członka Komisji Konkursowej, o której mowa w niniejszym formularzu 

w zakresie numeru telefonu komórkowego, adresu e-mail oraz adresu do korespondencji w celu 

usprawnienia komunikacji w procesie naboru do komisji konkursowej. Informuję, że przekazuję 

swoje dane osobowe dobrowolnie i mam świadomość, że zgodę mogę wycofać w każdym czasie.  

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

                                                                                                                       (czytelny podpis kandydata) 

 

 

 

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

informujemy, że:  

1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Powiatu w Myśliborzu reprezentowany przez 

Przewodniczącego Zarządu, z siedzibą przy ulicy Północnej 15; 74-300 Myślibórz ; tel. 95 747 20 21  

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych pod adresem e-mail: iod@powiatmysliborski.pl.  

3. Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO 

tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz art. 6 ust.1 lit a. ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych  tj. dobrowolnie wyrażonej zgodzie.  

4. Przetwarzanie będzie odbywać się w celu rozpatrzenia kandydatury na członka Komisji Konkursowej 

opiniującej oferty w otwartym konkursie na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność 

pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub 

punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu myśliborskiego w 2021 

r. oraz realizacji czynności urzędowych związanych z pracami Komisji opiniującej wnioski, zgodnie z 

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

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów 

przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym w przepisach archiwalnych.  

6. Odbiorcą Państwa danych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa, a także operator pocztowy oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu 

Administratora oraz osoby upoważnione przez Administratora danych osobowych. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania,  a  także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych, prawo do 

przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w 

granicach określonych w RODO; 

mailto:iod@powiatmysliborski.pl


- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z 

naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa. 

8.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w realizacji założonego celu, 

którym jest nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej.  

9.   Wyżej wyrażona zgoda na przetwarzanie może być cofnięta w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa 

cofnięcia zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu jej 

wycofania.  

 

................................                                                                ................................ 
     (miejscowość i data)                                                                             (podpis)  

 

 
Pełnych informacji na temat przysługujących Państwu praw można uzyskać na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej pod adresem: http://bip.powiatmysliborski.pl/strony/16175.dhtml.  

 

http://bip.powiatmysliborski.pl/strony/16175.dhtml

