
 

Uchwała Nr 908/2021 
Zarządu Powiatu w Kętrzynie 
z dnia 28 października 2021 r. 

 

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej 

 

 Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym                      

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o 

nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji 

prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945) oraz art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) 

Zarząd Powiatu w Kętrzynie uchwala, co następuje:                                                                   

                                                                                   

§1. 

Ogłasza się nabór kandydatów na członków komisji konkursowej reprezentujących organizacje 

pozarządowe oraz inne podmioty wymienione 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 z późn. zm.) 

do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego                  

oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu kętrzyńskiego w 2022 

roku. 

 

§2. 

1. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej stanowi Załącznik                            

nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Do ogłoszenia, o którym mowa w ust.1 dołącza się wzór formularza zgłoszeniowego, 

stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§3. 

Treść uchwały wraz z załącznikami zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej                             

w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego                        

w Kętrzynie. 

 



 

§4. 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kętrzyńskiemu. 

 

§5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
Zarząd Powiatu w Kętrzynie: 

 
1. Michał Kochanowski Starosta Kętrzyński /-/ 

2. Andrzej Lewandowski Wicestarosta /-/ 

3.  Mirosław Bobrowski Członek /-/ 

4. Alina Janiszewska                Członek /-/ 
 

5. Olga Halina Wanago            Członek - 
 

    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr 908 /2021 
Zarządu Powiatu w Kętrzynie 
z dnia 28 października 2021r.   

 

 

Ogłoszenie  

o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty złożone  

w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia 

punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu 

kętrzyńskiego w 2022 roku. 

 

Zaprasza się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymieniane 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 z późn. zm.) do zgłaszania swoich przedstawicieli na członków 

komisji konkursowej opiniującej oferty zgłaszane w ramach konkursu ofert na powierzenie 

realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, 

świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizację zadań z zakresu 

edukacji prawnej na terenie powiatu kętrzyńskiego w 2022 roku.                         

1. Uprawnione organizacje pozarządowe oraz podmioty wymieniane w art.3 ust.3 wyżej 

powołanej ustawy zgłoszeń dokonują na formularzu stanowiącym załącznik  

nr 2 do uchwały w terminie do 5 listopada 2021 r. 

2. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić przedstawiciele organizacji 

pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które spełniają 

następujące kryteria: 

a) mają siedzibę na terenie powiatu kętrzyńskiego oraz działają na rzecz jego 

mieszkańców, 

b) deklarują znajomość obszaru tematycznego, którego dotyczy nabór. 

3. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele wskazani                       

przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział             

w konkursie. 



4. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego    

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika. 

5. Wnioski należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Kętrzynie,                                        

Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn - osobiście, pocztą, faksem lub wiadomością email                                                                    

na adres: starostwo@starostwo.ketrzyn.pl 

6. W przypadku zgłoszenia się więcej niż jednego kandydata, wyboru przedstawiciela 

organizacji pozarządowych oraz 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 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Kętrzynie dokona                                

w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas 

prac w charakterze członka komisji konkursowej. 

7. Przedstawiciel wskazany do pracy w komisji przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie zostanie 

powiadomiony pisemnie o terminie i miejscu obrad komisji konkursowej. 

8. Zarząd Powiatu w Kętrzynie w drodze uchwały powoła komisje konkursową, w której 

skład wejdzie przedstawiciel organizacji pozarządowej. 

 

 

  

 
Zarząd Powiatu w Kętrzynie: 

 
1. Michał Kochanowski Starosta Kętrzyński /-/ 

2. Andrzej Lewandowski Wicestarosta /-/ 

3.  Mirosław Bobrowski Członek /-/ 

4. Alina Janiszewska                Członek /-/ 
 

5. Olga Halina Wanago            Członek - 
 

    

 

 

 

 

mailto:starostwo@starostwo.ketrzyn.pl


Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr 908/2021 

Zarządu Powiatu w Kętrzynie 
z dnia 28 października 2021 r.   

 

 

………………………………. 

Miejscowość, data 

 

FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY  

 

1. Dane dotyczące kandydata na członka komisji konkursowej opiniującej oferty zgłaszane 
w ramach konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu 
prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie 
powiatu kętrzyńskiego w 2022 roku.                         

 

Imię i nazwisko kandydata  
 

 

Funkcja w organizacji/ podmiocie:  

 
Adres do korespondencji: 

 
 

 
Telefon kontaktowy: 

 
 

E-mail:  

 
Oświadczam, że zapoznałem się z Uchwałą Nr 908/2020 Zarządu Powiatu w Kętrzynie  

z dnia 28 października 2021 r. oraz zgadzam się na kandydowanie na członka komisji 
konkursowej opiniującej oferty zgłaszane w ramach konkursu ofert na powierzenie realizacji 
zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej 
na terenie powiatu kętrzyńskiego w 2022 roku.                         

Potwierdzam prawdziwość wyżej wskazanych danych i zgodnie z ustawą z dnia                     
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)                                         
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 i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do pracy w komisji 
konkursowej.  
 

Data i czytelny podpis kandydata 
 

 



 
2. Dane organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgłaszających kandydata na członka 
komisji konkursowej opiniującej oferty zgłaszane w ramach konkursu ofert na 
powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej 
pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz 
realizację zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu kętrzyńskiego w 2022 
roku.                         

 

 
 
 

Nazwa organizacji/podmiotu: 
 
 

 

 
Adres siedziby organizacji/podmiotu: 

 
 

 
Nr organizacji/podmiotu w Krajowym Rejestrze 

Sądowym/ innym rejestrze lub ewidencji: 
 

 

 
Nr telefonu: 

 
 

 
Adres mailowy: 

 
 

 

Zapoznaliśmy się z zasadami udziału organizacji pozarządowej lub podmiotu 
wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
w komisji konkursowej. 

Zgłaszamy ww. kandydata na członka komisji konkursowej opiniującej oferty zgłaszane 
w ramach konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu 
prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie 
powiatu kętrzyńskiego w 2022 roku.  

      

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

Imię i nazwisko osoby 
upoważnionej 

Podpis/pieczątka osoby 
upoważnionej 

1) 1) 

2) 
 

2) 

 3) 
 

3) 

 
 
 
 



 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Zgodnie z 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 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Kętrzynie  
z siedzibą przy Placu Grunwaldzkim 1 w Kętrzynie (11-400). 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez 
powyższy adres korespondencyjny oraz adres e-mail: iod@starostwo.ketrzyn.pl . 

3. Należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych 
bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych, jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące 
sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych przez administratora, a także 
przysługujących Pani/Panu uprawnień.  

4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w związku z kandydowaniem na członka komisji 
konkursowej opiniującej oferty zgłaszane w ramach konkursu ofert na powierzenie realizacji 
zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, 
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizację zadań z zakresu 
edukacji prawnej na terenie powiatu kętrzyńskiego w 2022 roku na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie udzielonej dobrowolnej zgody w momencie 
zgłoszenia Pani/Pana udziału w wyborach na członka komisji konkursowej opiniującej 
oferty zgłaszane w ramach konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania 
publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, 
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizację zadań                             
z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu kętrzyńskiego w 2022 roku,                        

b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w związku w koniecznością wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze; 

c) art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. w związku w koniecznością wykonania zadania 
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 
powierzonej administratorowi w związku z: 

i. ustawą z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym; 
ii. ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                                  

i wolontariacie; 
iii. ustawą z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,                                             

a także do celów archiwalnych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.                    
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia pracy komisji konkursowej 
opiniującej oferty zgłaszane w ramach konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania 
publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej 
na terenie powiatu kętrzyńskiego w 2022 roku.                         

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa w ustawowym zakresie                                                                    
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do żądania               
od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, uzupełnienia               
i ograniczenia przetwarzania. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednakże 
prawo to może podlegać ograniczeniu na podstawie przepisów. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne                                                
w związku z kandydowaniem oraz sprawowaniem roli członka komisji konkursowej opiniującej 
oferty zgłaszane w ramach konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego                            
z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie 
powiatu kętrzyńskiego w 2022 roku. 

mailto:iod@starostwo.ketrzyn.pl

