
 

UCHWAŁA NR 215/2020 

ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO 

z dnia 15 października 2020 r. 
 

w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty 

na realizację zadania publicznego ,,Powierzenie prowadzenia 

punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy 

prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego na terenie Powiatu Łańcuckiego w 2021 r.” 

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) oraz art. 
11ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawne, 

nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.), 
 

ZARZĄD POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE: 
 

§ 1. 
Powołuje się komisję konkursową w celu zaopiniowania złożonych ofert 
w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: 

,,Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie 
nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego na terenie Powiatu Łańcuckiego w 2021 r.” 
 

§ 2. 

Do zadań komisji konkursowej należy: 
1) zaopiniowanie złożonych ofert w oparciu o kryteria określone przez 

Zarząd Powiatu w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert oraz kryteria 

zawarte w ustawie z dnia  
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

2) przedłożenie Zarządowi Powiatu najkorzystniejszej oferty w opinii 
komisji konkursowej albo informacji, że żadna z ofert nie uzyskała 
akceptacji komisji konkursowej; 

3) sporządzenie i przedłożenie Zarządowi Powiatu protokołu 
z przeprowadzonej oceny.  

 
§ 3. 

1. Komisja działa w następującym składzie: 

1) Barbara Pilawa - Kraus – przewodnicząca, 
2) Kinga Kania, 
3) Robert Szajnar, 

 
§ 4. 

Zasady działania komisji określa Regulamin pracy komisji konkursowej do 
opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania 
pod nazwą: ,,Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie 



nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego na terenie Powiatu Łańcuckiego w 2021 r.” stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 

  
§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU 

Starosta Łańcucki 
 

ADAM KRZYSZTOŃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  

do Uchwały Nr 215/2020  
Zarządu Powiatu Łańcuckiego  

z dnia 15 października 2020 r.  
 

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ 

 
do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację 

zadania pod nazwą: ,,Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych 
na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu 

Łańcuckiego w 2021 r.” 
§1. 

 
Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją przeprowadza otwarty konkurs 
ofert na zasadach określonych w art. 15 ust. 2a-b, 2d ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 
2020 r. poz., 1057 z późn. zm.). 
 

§2. 
1. Komisja Konkursowa zostaje powołana przez Zarząd Powiatu 

Łańcuckiego. 
2. Funkcje przewodniczącego komisji konkursowej pełni jeden 

z przedstawicieli Zarządu Powiatu Łańcuckiego, wskazany przez Zarząd 

Powiatu Łańcuckiego.  
3. Obsługę administracyjną komisji prowadzą pracownicy komórek 

organizacyjnych Starostwa lub jednostek organizacyjnych Powiatu, 

odpowiedzialnych za realizację konkursu. 
4. W pracach komisji może uczestniczyć na wniosek przewodniczącego, 

z głosem doradczym, osoba posiadająca specjalistyczną wiedzę 
z dziedziny obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs 
dotyczy. 

5. Komisja Konkursowa do opiniowania ofert zbiera się na spotkaniach 
zwoływanych przez Przewodniczącego Komisji. 

6. Każdy z członków Komisji Konkursowej jest informowany o terminie 
i miejscu posiedzenia telefonicznie, listownie lub w inny sposób, co 
najmniej na 3 dni przed planowanym spotkaniem.  

7. Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych bez 
udziału oferentów w godzinach pracy Starostwa Powiatowego 
w Łańcucie.  

8. Uczestnictwo w Komisji Konkursowej jest całkowicie nieodpłatne 
i dobrowolne.  

9. Pracami Komisji Konkursowej kieruje Przewodniczący Komisji.  
10. Posiedzenie Komisji Konkursowej jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim 

co najmniej połowa składu osobowego Komisji, w tym Przewodniczący 

Komisji. 
11. Opinie, rozstrzygnięcia i ustalenia Komisji Konkursowej zapadają 

zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równej 
liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego. 



12. Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem przedłożenia przez 

Przewodniczącego Komisji Zarządowi Powiatu w Łańcucie, listy 
oferentów oraz propozycji wyboru oferty. 

 
§3. 

 

1. Członkowie Komisji Konkursowej przy ocenie poszczególnych ofert 
stosują kryteria i skalę ocen określoną w otwartym konkursie ofert.  

2. Komisja ocenia jedynie oferty kompletne pod względem formalnym, 

sprawdzone przez pracowników Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 
Starostwa Powiatowego w Łańcucie, zgodnie z formularzem 

stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia  
o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod 
nazwą: ,,Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na 

udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Łańcuckiego w 2021 r.” 

3. Szczegółowa ocena merytoryczna ofert dokonana jest indywidualnie 
przez członków Komisji Konkursowej wg przyjętych kryteriów poprzez 
przyznanie określonej liczby punktów na formularzu stanowiącym 

załącznik nr 2 do ogłoszenia  
o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod 
nazwą: ,,Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na 

udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Łańcuckiego w 2021 r.” 

4. Ocena łączna danej oferty wystawiona przez członka Komisji 
Konkursowej jest sumą wystawionych ocen cząstkowych.  

5. Do zatwierdzenia przez Zarząd przedstawione zostają oferty, które 

uzyskały największą liczbę punktów (średnia arytmetyczna punktów 
przyznanych przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków 

Komisji).  
 

§4. 

 
1. Z przebiegu oceny merytorycznej sporządzany jest protokół.  
2. Protokół podpisuje Przewodniczący i członkowie Komisji Konkursowej.  

3. Protokoły z przebiegu otwartego konkursu ofert wraz z informacją 
o liczbie zgłoszonych ofert oraz ze wskazaniem propozycji wyboru ofert, 

na które proponuje się udzielenie dotacji lub nie przyjęcie żadnej z ofert 
Komisja przedkłada Zarządowi Powiatu w Łańcucie.   

4. Ostateczną decyzję o wyborze i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd 

Powiatu w Łańcucie.  
5. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze 

ofert w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie organu 

administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie 
ogłoszeń oraz na stronie internetowej.  

 
    

 

 

 

 

 



OŚWIADCZENIE CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ  

O BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI 
 

Imię (imiona): ……………………………………………………….  

Nazwisko: …………………………………………………………...  

Niniejszym oświadczam, że wobec mnie: 
1) nie zachodzi żadna z przesłanek wyszczególnionych w art. 24. Kodeksu 

Postępowania Administracyjnego, mogących skutkować wyłączeniem mnie 

z udziału w pracach komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert 

złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego: 

,,Prowadzenie punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy 

prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie 

Powiatu Łańcuckiego w 2021 r.”. 

oraz że: 
2) przed upływem dwóch lat od ogłoszenia konkursu nie pozostawałem/am w 

stosunku pracy lub zlecenia z podmiotem oraz nie byłem/am członkiem 
organów zarządzających lub organów nadzorczych podmiotów ubiegających 
się o udzielenie dotacji. W przypadku powzięcia informacji o istnieniu 

jakiejkolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, co do 
mojej bezstronności w odniesieniu do opiniowanych ofert, zobowiązuję się do 

niezwłocznego jej zgłoszenia Przewodniczącemu komisji konkursowej, której 
jestem członkiem.  
Jednocześnie oświadczam, że zobowiązuje się do:  

1) wypełniania moich obowiązków w sposób rzetelny, zgodnie z posiadaną 
wiedzą;  
2) niezatrzymywania kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych 

informacji udostępnionych mi w trakcie oceny lub opiniowania ofert 
konkursowych;  

3) bezterminowego zachowania w tajemnicy wszystkich informacji 
i dokumentów ujawnionych mi lub wytworzonych/przygotowywanych przeze 
mnie w trakcie lub jako rezultat oceny i zgadzam się, że informacje te powinny 

być użyte tylko dla celów oceny i nie mogą być ujawnione osobom trzecim.  
 

 
 
Łańcut, dnia ……………………………2020 r. 
 


