
Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Nr 186/2021 

Starosty Kieleckiego z dnia 21 października 2021 r. 

 

 

OGŁOSZENIE 

 

Na podstawie art. 15 ust. 2d oraz ust. 2f  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), w związku z art. 11  

ust. 1 i ust. 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) 

 

Starosta Kielecki 

zaprasza  

 

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania swoich przedstawicieli na członków komisji konkursowej 

opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą 

„Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub 

świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu 

Kieleckiego w 2022 roku.” 

 

I. Informacje ogólne: 

1. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić 1 kandydata. 

2.  Wyboru członków Komisji konkursowej spośród kandydatów wskazanych przez organizacje 

pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie dokona Zarząd Powiatu w Kielcach na podstawie złożonych 

przez nich deklaracji uczestnictwa w pracach Komisji konkursowej. W przypadku zgłoszenia 

się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru dokona Zarząd Powiatu w Kielcach w oparciu  

o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności, przydatne podczas pracy  

w charakterze członka Komisji konkursowej. 

3. Komisja składa się z 5 osób w tym 3 przedstawicieli Zarządu Powiatu oraz 2 przedstawicieli 

organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

4. W skład komisji może wchodzić przedstawiciel Wojewody. 

5. Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów 

podróży.  

6. Posiedzenie Komisji odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Kielcach, w godzinach pracy 

urzędu. 

7. O terminie posiedzenia komisja zostanie powiadomiona z 3 dniowym wyprzedzeniem. 

 

II. Kandydaci na członków komisji konkursowej muszą spełniać poniższe warunki: 

1. Zostaną wskazani przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych 



przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorące udział w konkursie. 

2.  Nie podlegają wyłączeniu na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), 

dotyczących wyłączenia pracownika. 

3.  Korzystają z pełni praw publicznych. 

4. Wyrażą zgodę na przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe w Kielcach danych osobowych 

podanych na potrzeby przeprowadzania naboru kandydatów na członków Komisji 

konkursowej. 

5. Przed przystąpieniem do prac w Komisji konkursowej, zobowiązani są do złożenia oświadczenia 

o następującej treści: 

„Oświadczam, że nie podlegam wyłączeniu na podstawie art. 24 Kodeksu postępowania 

administracyjnego” z udziału w pracach Komisji konkursowej powołanej przez Zarząd Powiatu                   

w Kielcach w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego pod nazwą 

„Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub 

świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu 

Kieleckiego w 2022 roku.” 

Osoby, które nie złożą powyższego oświadczenia, zostaną wyłączone od udziału w pracach Komisji 

konkursowej. 

 

III. Zadania Komisji konkursowej: 

1. Ocena ofert pod względem formalnym i merytorycznym złożonych do otwartego konkursu  

z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia. 

2. Sporządzenie protokołu z prac komisji. 

 

IV. Forma, termin i miejsce składania zgłoszeń: 

1. Zgłoszenia kandydatów do prac w Komisji konkursowej, należy składać w formie pisemnej,  

na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Formularz zgłoszeniowy 

musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji 

pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, z ramienia których kandydat występuje. 

2. Wypełniony formularz zgłoszenia należy złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta Starostwa 

Powiatowego w Kielcach z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25-211 Kielce, w terminie do dnia                      

28 października 2021 r., do godziny 14:00 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data 

wpływu do urzędu) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Zgłoszenie na członka komisji 

konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania 

publicznego pod nazwą „Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie 

nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kieleckiego w 2022 roku”, z adnotacją ,,Nie 

otwierać”. 

 

WICESTAROSTA 

Tomasz Pleban  

 

 



 

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 iż: 

a) Administratorem danych osobowych ujętych w składanych zgłoszeniach jest Starostwo Powiatowe w Kielcach 
reprezentowane przez Starostę Kieleckiego, z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25 - 211 Kielce. 
W przypadku pytań o swoje dane osobowe, mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) 
pod adresem email: iod@powiat.kielce.pl 

b) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez Starostę do celów powołania komisji konkursowej 
opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizacje zadania publicznego pod nazwą „Powierzenie 
prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kieleckiego w 2022 roku, jest art. 15 ust. 2d  
oraz 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 z późn. zm.), w związku z art. 11. ust. 1 i ust. 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); 

c) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z ww. podstawy prawnej jest niezbędne, aby 
Starostwo mogło przeprowadzić nabór kandydatów na członków rzeczonej Komisji Konkursowej; 

d) W przypadku pozostałych danych osobowych, takich jak dane kontaktowe podanie ich jest dobrowolne, jednak 
niezbędne w procesie rozpatrzenia ofert kandydatów na członków rzeczonej Komisji Konkursowej; 

e) W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Państwa kandydatury, dane osobowe podane w dokumentacji składanej do 
oferty konkursowej automatycznie zaczną być również przetwarzane w celu realizacji zadań z zakresu prowadzenia 
nieodpłatnej pomocy prawnej; 

f) Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, kopii danych oraz ich usunięcia po 
okresie nie krótszym niż przewidują przepisy prawa; 

g) Państwa dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do końca realizacji wskazanych powyżej celów 
przetwarzania, z zastrzeżeniem iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o 
okres przewidziany przez przepisy prawa; 

W przypadku negatywnego rozpatrzenia kandydatury na członków Komisji Konkursowej, zgromadzone dane osobowe 
będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa wynikającymi z obowiązku archiwizacyjnego na podstawie 
Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, chyba że na rozstrzygnięcie rozpatrzenia zgłoszenia została wniesiona skarga do 
sądu administracyjnego i postępowanie nie zakończyło się prawomocnym wyrokiem; 

h) W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu swoich danych osobowych przez Starostę 
przysługują Państwu prawa wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia 
sprzeciwu wobec ich przetwarzania do Administratora; 

i) Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub 
podmioty upoważnione na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody lub podpisanej umowy pomiędzy Starostą 
a podmiotem. 

j) Administrator nie przetwarza Państwa danych osobowych w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, w tym profilowaniu; 

k) Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. 

 

 


