
ucHwALA Nn 9ll tzozz
z Ar.Z 4DU PowrATU sor6mxm co

z dnia2l pahdziernikaZ027 r.

w sprawie ogloszenia naboru kandydat6w na czlonk6w komisji konkursowej do opiniowania
zlo2onych ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarz4dowej
prowadz4cej dzialalno66 poiytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na
udzielanie nieodplatnej pomocy prawnej lub Swiadczenie nieodplatnego poradnictwa

obywatelskiego w Powiecie Sok6lskim w 2023 roku

Na podstawie art. l5 ust.2d ustawy zdnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci poZ1'tku publicznego
i o wolontariacie (tj. Dz. U. 22022 r. poz. 1327) uchwala sig, co nastgpuje:

$r.
1. Oglasza sig nab6r na czlonk6w komisji konkursowej, opiniuj4cej oferty zlozone w otwartym
konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarz1dowej, prowadz4cej dzialalnoS6 po2ytku
publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodplatnej pomocy prawnej lub
Swiadczenie nieodplatnego poradnictwa obyrvatelskiego, w Powiecie Sok6lskim, w 2023 roku,
wskazanych przez organizacje pozarz4dowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci porytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U.22022r. poz.
1327).

2. Ogloszenie o naborze stanowi zal1cznik do Uchwaly.

$2.
Ogloszenie o naborze podlega publikacji na stronie internetowej Powiatu Sok6lskiego, w Biuletynie
Informacji Publicznej Powiatu Sok6lskiego oraz na tablicy ogloszeri w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Sok6lce

Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia.

Zarzqdz

1. Piotr Re6ko

2. Jerzy Bialomyzy

3. Bozena Jolanta Jelska-Jaro6

4. Romuald Gromacki
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Zal1cznik do uchwaty nr !,tI 12022
Zarz4dl Powiatu Sok6lskiego z dnia 2l
paidziemika2022 r. w sprawie ogloszenia
naboru kandydat6w na czlonk6w komisji
konkursowej do opiniowania zlolonych
ofert w otwartym konkursie ofert na
powierzenie organizacji pozarz4dowej
prowadzqcej dzialalnoSi po4rtku
publicznego prowadzenia punktu
przeznaczonego na udzielanie nieodplatnej
pomocy prawnej lub Swiadczenie
nieodplatnego poradnictwa
obywatelskiego, w Powiecie Sok6lskim, w
2023 roku

OGI,OSZENIE
o naborue kandydat6w na czlonktfw komisji konkursowej do opiniowania zloZonych

ofert w otwartym konkursie ofert na powieruenie organizacjipozarz4dowej
prowadz4cej dzialalno5d porytku publicznego prowadzenia punktuprzeznaczonego na
udzielanie nieodplatnej pomocy prawnej Iub Swiadczenie nieodplatnego poradnictwa

obywatelskiego w Powiecie Sok6lskim w 2023 roku

l. ZarzEd Powiatu Sok6lskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarzqdowych
lub podmiot6w wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. tJ. z 2022 r. poz.l327)

dalej powolywanej jako u.d.p.p.w., do zglaszania przedstawicieli organizacji
pozaru}dorych oraz podmiot6w wymienionych w art. 3 ust. 3 u.d.p.p.w. na cztronk6w
komisji konkursowej opiniuj4cej oferty zlohone w otwartym konkursie ofert
na powierzenie organizacji pozarzqdowej prowadz1cej dzialalno6i pozytku publicznego
prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodplatnej pomocy prawnej
lub Swiadczenie nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Sok6lskim
w 2023 roku, zwanej dalej ,,Komisj4".

2. W sklad Komisji nie mog4 wchodzid przedstawiciele organizacji pozaruEdowych lub
podmiot6w wymienionych w art.3 ust. 3 u.d.p.p.w., bior4cych udzial w konkursie,
o kt6rym mowa w ust. 1.

3. Osoby zainteresowane udzialem w pracach Komisji proszone s4 o wypelnienie formularza
zgloszeniowego na czlonka Komisji i przeslanie go w terminie do dnia 14 listopada
2022 r. drog4 pocztow4 na adres Starostwa Powiatowego w Sok6lce, ul. Marsz. J.
Pilsudskiego 8, l6-100 Sok6lka htb zlohenie w Punkcie Obslugi Klienta, stanowisko nr 1 -
parter Starostwa Powiatowego w Sok6lce, bqdL przeslane e-mailem pod
adres : npp@sokolka-powiat.pl.

4. Formularze zgloszeniowe, kt6re zostan1zlohone po wyznaczonym terminie, nie bgd4 brane
pod uwagg.

5. Formularz zgloszeniowy musi byi podpisany przez osobg/osoby upowaznione do
reprezentacji organizacji pozarzqdowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3
u.d.p.p.w.

6. W przypadku zgloszenia sig wigcej niz dw6ch kandydat6w, wyboru przedstawicieli



organizacji pozarzqdov,rych lub podmiot6w wymienionych w art. 3 ust. 3 u.d.p.p.w. dokona

Zarzqd Powiatu Sok6lskiego w oparciu o posiadane przez kandydata kwalihkacje
i umiejgtnoSci przydatne podczas prac w charakterze czlonka Komisji.



FORMULARZ ZGLOSZENIOWY

Nab6r na kandydata na czlonka Komisji konkursowej do opiniowania zloZonych ofert

w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarz4dowej prowadz4cej dzialalnoS6

poiytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielenie nieodplatnej pomocy

prawnej lub Swiadczenie nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Sok6lskim w

2023 roku

Imig i nazrvisko kandydata na czlonka komisji:

l. Adres i dane kontaktowe kandydata:

adres do korespondencj i:

adres e - mail

nr telefonu

2. Posiadane przez kandydata doSwiadczenie, kwalifikacje i umiejgtno5ci niezbgdne do pracy

w Komisji:



Oiwiadczenie

l. Wyra2am zgodg na zgloszenie mojej osoby do komisji konkursowej do opiniowania zlo2onych ofert

w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarzqdowej prowadzqcej dzialalnoit

po2ytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielenie nieodplatnej pomocy

prawnej lub iwiadczenie nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Sokhlskim w 2023

roku

2. OSwiadczam, 2e nie bylam/em karany za przest?pstwa umyilne lub przestgpstwa skarbowe

oraz, 2e korzystamw pelni z prow publicznych i posiadam pelna zdolnoSt do czynnoSci prawnych.

3. WyraZam zgodg na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych dla cel6w n,iqzanych

z realizacja procedury konkursowej dotyczqcej rozpatrwania ofert organizacji pozarzqdowych

narealizacjg zadania publicznego, wylqcznie dla cel6w konkursu, zgodnie z rozporzqdzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

osdbfizycznychw nviqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu

takich danych oraz uchylenia dyreknywy 95/46ME (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz.

Urz. UE L I l9 z 04.05.2016, str. l).

czytelny podpis knndydata na czlonka Komisji

DANE ORGANIZACJI POZARZ4DOWEJ LUB PODMIOTU WYMIENIONEGO W ART. 3

UST. 3 USTAWY O DZIALALNOSCI POZYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

WSKAZUJ.TCEJ KANDYDATA:

L Nazwa:.

2. Adres:..

3. Nr KRS lub innego wla5ciwego rejestru:

4. Imig i nazwisko oraz pelniona funkcja osoby/os6b wskazuj4cej/wskazuj4cych kandydata

w imieniu Organizacji

czyte lny podpis os oby/os 6b ws kazuj qcej/ws kazujqcych

wg KRS lub innego wlaiciwego rejestru



Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b frzycznych w zwiqzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95l46lWE (og6lne rozporz}dzenie o ochronie danych) (Dz.tJrz. UE L ll9 z dnia 4
mqa20l6 r., s. I zpoZn.zm.),zwanego dalej RODO, informujemy otym,Ze:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Sok6lski reprezentowany przez

zarzqd Powiatu Sok6lskiego, ul. marsz. J. Pilsudskiego 8, l6-100 Sok6lka;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Sok6lce mo2liwy jest

za poSrednictwem adresu e-mail : krzysztof.borowski @sokolka-powiat.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane sQ w zwiqzku z przeprowadzaniem przez

administratora konkursu ofert w celu wylonienia organizacji pozarz4dowej prowadz4cej
dzialalnoS6 po2y'tku publicznego, kt6rej powierzone zostanie prowadzenie punktu
nieodplatnej pomocy prawnej lub Swiadczenie nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego
w Powiecie Sok6lskim w 2022 roku;

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zwiqzku
zprzepisanti:
a) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U. 22020 r. poz. 1057 zpoLn. zm.),
b) ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodplatnej pomocy prawnej, nieodplatnym

poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. 22021 r. poz.945);
5) kategorie odnoSnych danych osobowych przetwarzanych przez administratora, kt6re

Pani/Pana dotycz4: imig i nazwisko, pelniona funkcja w reprezentowanym przezPaniqlPana
podmiocie bior4cym tdzial w konkursie ofert, o kt6rym mowa w pkt 3;

6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych:
a) bgd4 czlonkowie komisji konkursowej powolanej w celu opiniowania ofert zNohonych

w konkursie ofert, o kt6rym mowa w pkt 3,
b) mog4 by6 podmioty, z kt6rymi administrator ma zawarte umowy powierzenia

ptzetwarzania danych osobowych, w tym umowy lub porozumienia na korzystarie z
udostgpnianych przez tych odbiorc6w system6w informatycznych w zakresie
przekazywania lub archiwizacji danych, przy czym zakres przekazania danych tym
odbiorcom ograniczony jest wyl4cznie do mo2liwoScizapoznaniasigzwprowadzonymi
do udostgpnionych administratorowi system6w informatycznychdanymi w zwiqzkuze
Swiadczeniem uslug wsparcia technicznego i usuwaniem awarii;

7) Pani/Pana dane osobowe nie bgd4 przekazywane do paristwa trzeciego lub organizacji
migdzynarodowej;

8) Pani/Pana dane osobowe bgd4 przechowywane przez okres niezbgdny do realizacji
wskazanego w pkt 3 celu, a po tym czasie bgd4 przechowywane przez okres ustalony na
podstawie przepis6w rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 201 I r. w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykaz6w akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu dzialania archiw6w zakladowych (Dz. U. Nr 14,po2.67);

9) na zasadach okreSlonych w RODO, przysluguje Pani/Panu prawo do Z1dania od
administratora dostEpu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usuni gcia lub o granic zenia pr zetw arzanial'

10) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzasadnione jest, 2e PanilPana dane osobowe przetwarzane sE przez administratora
niezgodnie z RODO;

Klauzula informacyjna

dotycz4ca przetw arzania danych osobowych



11) 2r6dtem pochodzenia Pani/Pana danych osobowych jest reprezentowany przezPani{Pana
podmiot bior4cy udzial. w konkursie ofert, o kt6rym mowa w pkt 3;

12) Pani/Pana dane osobowe nie bgd4 poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w
tym profilowaniu.


