
 

Załącznik do Zarządzenia  

Nr 423/2017 

Prezydenta Miasta Kielce 

z dnia  23 października 2017 r. 

 

 

OGŁOSZENIE 

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

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.), w związku 

z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 

edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1255 ze zm.) 

 

Prezydent Miasta Kielce 

 

ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie                                   

ofert na realizację w 2018 roku  zadania publicznego pod nazwą                                         

”Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta Kielce” 

 

 

KRYTERIA OGÓLNE 

1. Komisja Konkursowa powołana zostanie celem opiniowania ofert złożonych w otwartym 

konkursie ofert na realizację w 2018 roku  zadania publicznego pod nazwą  "Prowadzenie 

punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta Kielce ". 

2. W pracach Komisji Konkursowej mogą brać udział osoby wskazane przez organizacje 

pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie,  które spełniają łącznie następujące kryteria: 

1) zostaną wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty o których mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

z wyłączeniem organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących 

udział w konkursie; 

2) nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku 

prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich  

bezstronności; 

3) przed upływem trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawały 

w stosunku pracy lub zlecenia z oferentem biorącym udział w konkursie oraz nie były 

członkami władz któregokolwiek oferenta; 

4) korzystają z pełni praw publicznych. 

3. Przed przystąpieniem do prac w Komisji Konkursowej osoby wskazane przez organizacje 

pozarządowe lub podmioty, o których mowa w  art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, zobowiązane  są do złożenia oświadczenia następującej 

treści: „Oświadczam, że mój udział w pracach Komisji Konkursowej powołanej przez 

Prezydenta Miasta Kielce w otwartym konkursie ofert na realizację w 2018 roku zadania 

publicznego pod nazwą "Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy na obszarze miasta 

Kielce” nie powoduje konfliktu interesów w stosunku do oferentów, uczestniczących w tym 

otwartym konkursie ofert  oraz nie podlegam wyłączeniu określonemu w art. 24 Kodeksu 

postępowania administracyjnego” .  



  Osoby, które nie złożą powyższego oświadczenia, zostaną wyłączone od udziału 

w pracach  Komisji Konkursowej. 

4. Kandydatów do składu Komisji Konkursowej spośród osób wskazanych przez organizacje 

pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie wybiera się na podstawie złożonych przez nich deklaracji 

uczestnictwa w pracach Komisji Konkursowej. 

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

podróży. 

 

Zgłoszenia, na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia, należy dokonać w  formie 

pisemnej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2017 r. do godziny 15 
30                             

do Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, pok. 148  (decyduje data 

doręczenia). 

  



 

Załącznik  

do ogłoszenia naboru kandydatów na 

członków Komisji Konkursowej 

w otwartym konkursie ofert na 

realizację w 2018 roku zadania 

publicznego pod nazwą "Prowadzenie 

punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 

na obszarze miasta             Kielce " 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA – DEKLARACJA UCZESTNICTWA 

W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ 

Dane dotyczące kandydata na członka Komisji Konkursowej 

I. Imię i nazwisko kandydata na członka Komisji 

Konkursowej: 
 

 

II. Data urodzenia (dd/mm/rrrr):  

 

III. Telefon kontaktowy:  

 

IV. Email kontaktowy:  

 

 

 

 

 

 
V. 

Opis kwalifikacji  lub umiejętności przydatnych 

podczas prac w charakterze członka Komisji 

Konkursowej (np. w zakresie działalności 

organizacji pozarządowej lub podmiotu, 

o którym mowa w ar. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie lub w przygotowaniu lub 

rozliczaniu wniosków o dotacje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. 1. Deklaruję chęć uczestnictwa w pracach Komisji Konkursowej w otwartym konkursie 

ofert na  realizację w 2018 roku zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie 

punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta Kielce". 
2. Zaświadczam o prawdziwości podanych wyżej danych oraz wyrażam zgodę na ich 

przetwarzanie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922). 
3. Zapoznałam/em się z zasadami udziału w Komisji Konkursowej osób wskazanych 

przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w ar. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oświadczam, że spełniam 

kryteria uczestnictwa w pracach Komisji Konkursowej. 

 
Data i podpis kandydata na członka komisji: 

 

 

POTWIERDZENIE WSKAZANIA PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ LUB 

PODMIOT WYMIENIONY  W ART. 3 UST. 3 USTAWY O  DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU 

PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE OSOBY DO PRAC W KOMISJI KONKURSOWEJ 

1. Zapoznaliśmy się z zasadami udziału w pracach Komisji Konkursowej osób wskazanych 

przez organizacje pozarządowe/podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 



 

2. Wskazujemy (imię i nazwisko kandydata)  

………………………………………………………… do składu Komisji Konkursowej 

w otwartym konkursie ofert na  realizację w 2018 roku zadania publicznego pod nazwą 

"Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta Kielce". 
 

 
Podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli zgodnie z KRS/ innym rejestrem – 

potwierdzające zgłoszenie kandydata do reprezentowania podmiotu w Komisji Konkursowej: 

Nazwa podmiotu oraz nazwa i numer dokumentu 

stwierdzającego sposób reprezentacji podmiotu 

(np. KRS lub inny rejestr) 

 
Podpis osoby upoważnionej do 

reprezentacji podmiotu* 

 

 

1)  
 

 

 

 

2) 

      

……….………………………., dnia ….....................  2017 r. 

        (miejscowość) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*podpisem  jest złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, 

a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska to musi on być 

uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko 

podpisującego. 


