
OgIoszene 0 nnburczze krndydatów na onków komisf konkusowej do oeny ofert 

na r©alizi©jç ada pnbll©ngo w 223 rokil 

w zakrese rowadzenki mmiktów udie1aoki eodpIatmir pomory prawnerib 
•wjaonk 

	

	 obifrkki000000ra 
trniowoto otworkoo w2023 rok 

Starosta Otwocki, w zwizku z art. 15 ust 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
0 dziaIa1noci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022r. poz. 1327 z pón. zm.), 
zwanej dalej ustawq, zaprasza do zglaszania osób reprezentujcych organizacje pozarzdowe 

lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej kandydatami, na czhnków 
komisji konkursowej do oceny ofert na realizacjç zadania publicznego w 2023 roku 
z w zkresie prowadoa pnnktów udzielania na'eodpliatnej pomocy prownoRub 
whtdrenki rieodpathrgo pordnktwa obywtrkkirgo oro rdokorj prawnr rio 

tereriThr powkitri otworildogo w 223 roko 

Celem niniejszego ogloszenia jest rekrutacja na czlonków komisji konkursowych, 
reprezentujcych organizacje pozarzdowe lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy, 
ktOrzy S2 zainteresowani udzialem w pracy komisji konkursowej we wskazanym zakresie. 

1. Nabór trwa do 10 padzierruika 2022 r (decyduje data wplywu do Kancelarii 
Starostwa) i odbywa siq poprzez wypelnienie i dostarezenie do Kancelarii Starostwa 

uzupelnionego formularza zgloszeniowego, wg zahczonego wzoru. 

2. Sklad komisji konkursowych do oceny ofert w ww. zakresie jest okre1any przez 
Zarzd Powiatu w Otwocku w drodze uchwaly. Komisja konkursowa rnoe dzialaó bez 

udzialu osób wskazanych przez organizacje pozarzdowe, je:Mi tadna organizacja nie wskae 
osób do skiadu komisji konkursowej, wskazane osoby nie wezmq udzialu w pracach komisji 
konkursowej lub wszystkie powolane w skiad komisji konkursowej osoby pod1egaja 

wykczeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy o dziaIaInoci poytku 

publicznego i o wolontariacie. 

3. Zadania komisji konkursowej okreIone sq w art. 15 ust. 1 ustawy. Udzial w pracach 
komisji konkursowej jest nieodplatny. Za udzial w komisji jej czlonkorn nie bçdzie 

przyslugiwaé dieta lub zwrot kosztów podróy. 

4. W celu uzyskania dodatkowych inforrnacji na1ey kontaktowaé sic z Sekretarzem 
Powiatu tel. 22 600 7 1 1 1 , email: sekretarz@powiat-otwocki.pl,  

STAROSTA 

An-~ 
1niak  



Formuliar gioszeni 

kandydita organacj poalldowej hb podmotn wyrneiiilonego w art I st 3 nsbwy z dn 24 
kwietB4a 2003 r. o dailinod po2ytkn publl©znego ao wollontariaie 4o udzzinlu w koms konkuirsowej  

do ophdowmnhi ofert w otwartyrn kookorsie ofert oa realLzacjç zadaoia poblicoego w znkiresie 
prowadzena pnoktów neodpatne pomoy pirawooj kab wadczeuthi noodpiatneo porodntwa 

obywateskiego ora edokacj prowne no ternie powiato otwoildego w 2023 r 

DANE DOTYCZ4CE KANIWDATA NA CZLONKA KOMIISM 

Imiç 	i 	nazwisko 	kandydata 	do 
reprezelltacji organizacji pozarzdowej 

L lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 
3 	ustawy 	0 	dzia1a1noci 	poytku 
publicznego I o wolontariacie  

II. Telefon kontaktowy 

HL Adres e-mail 

Opis dowiadczenia kandydata 
w zakresie wspOlpracy z administracj 

IV.  pub1iczn 	oraz 	w 	przygotowywaniu 
wniosków 	0 	dotacje 	lub 	informacje 
0 realizowanych zadaniach publicznych 
(minimum roczne dowiadczenie)  

V . DEKLARUJ1 WOLE UDZ!ALU W KOMISJI KONKURSOWEJ W NASTPUJ4CJ SFERZ]E 
ZADANIA PUBLI[CZNEGO: udziealiuie nieodpbtnej pomocy prawnej hub wiadczena nieodpatnego 
poradniictwa obywateskiego oraz edukacj prawnej 

Owiadczam, e: 
- wyej wymienione dane sq zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym; 
- jestem obywatelem RP i korzystam z pelni praw publicznych; 
- posiadam przynajmniej roczne dowiadczenie w zakresie przygotowania wnioskOw o dotacjç illub realizacjç zadañ 

publicznych, 
- posiadam majomoá sektora pozarzdowego, 
- posiadam wiedzç z zakresu obszaru tematyczriego, w którym bçdç dokonywa oceny ofert, 
- zgodnie z Rozporzdzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (HE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepywu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogOlne rozporzqdzenie o ochronie danych) oraz z ustawq z dnia 10 maja 2018 
r. 0 ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.20 19 r. poz. 178 1) wyra2am zgodç na przetwarzanie moich danych osobowych 
dia potrzeb wyboru do udzialu w komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert organizowanym 
przez Powiat Otwocki. 

(czyteinypodpis kandydata) 



REKOMENDACJA/IPELNOMOCNICTWO 00 REPREZENTOWAMA ORGANIZACil POZARZ4DOWEJ 
1/LUB NDMIOTOW WYMIENIONYCH W ART. 3 UST 3 USTAWY 0 DZIALALNOCI POYTKU 

PUBLICZNEGO 10 WOLONTARIACIIIE W IPROCEDURACH KONKURSOWYCH 

12apoznalirny sic z zasadami udziahii przedtawkeli organizacji pozarzdowych/po din otOw wymieonych w 
art 3 ust. 3 ustawy o dziabnoci P02ytku pllbliicznego i o WOOfltaflaCie w komsji konkursowej Powatu 
Otwockiego 
22gaszmy ww. kandydata na czonka komisji konkursowej Powin tu Otwockiego 

Podpisy osób upowa2nionych do skiadania owiadczeñ woli zgodnie z KRS/ innyrn rejestrern - potwierdzajce 
zgloszenie kandydata do reprezentowania podmiotu w kornisji konkursowej 

Nazwa podmiotu oraz 
nazwa i numer 

dokumentu lPodpisy i piecztki osOb 
stwierdzaacego sposOb ]Imiç i nazwisko osoby upowa2nionej upowanionych 
reprezentacji podmiotu 

(up. KRS lub innego 
rej estru)  

1) 1) 

2) 2) 

1) 1) 

2) 2) 

,dnia .................... .2022r. 


