
ZARZĄD POWIATU 

W LESKU 

UCHWAŁA Nr 157.329.2022 

Zarządu Powiatu Leskiego 

z dnia 9 listopada 2022 r. 

 
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert założonych w konkursie ofert na 

powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnego poradnictwa prawnego wraz z mediacją i edukacji prawnej na terenie 

Powiatu Leskiego w 2023 r. oraz przyjęcia regulaminu pracy komisji. 

 

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

(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) i art. 15 ust. 2a, 2b, 2e, 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. 

zm.) 

 

Zarząd Powiatu Leskiego 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Powołuje się komisję konkursową do opiniowania ofert złożonych w konkursie ofert na 

powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa prawnego wraz z mediacją i edukacji 

prawnej na terenie Powiatu Leskiego w 2023 r. w składzie: 

 

1) Czesław Gawłowski - przewodniczący 

2) Mirosław Fedoryszak - członek 

3) Bartłomiej Pasionek - członek 

 

§ 2. 

1. Komisja konkursowa może korzystać z pomocy osób posiadających specjalistyczną 

wiedzę w obszarze zadań objętych ofertami, o których mowa w § 1, na zasadach 

określonych przez przewodniczącego. 

2. Osobom, o których mowa w ust. 1 za udział w pracach komisji konkursowej nie 

przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów przejazdów i noclegów. 

 

§ 3. 

Przyjmuje się Regulamin pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych 

w konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa prawnego wraz z mediacją i edukacji 

prawnej na terenie Powiatu Leskiego w 2023 roku organizacjom pozarządowym, stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 4. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu. 

 

§ 5. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Starosta  

(-) 

Andrzej Olesiuk 
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

  



Załącznik do uchwały Nr 157.329.2022 

Zarządu Powiatu Leskiego  

z dnia 09.11.2022 r. 

 

 
Regulamin pracy komisji konkursowej 

 

do opiniowania ofert złożonych w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania 

publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnego poradnictwa prawnego wraz z mediacją i edukacji prawnej na terenie 

Powiatu Leskiego w 2023 roku organizacjom pozarządowym. 

 
§ 1 .  

Celem prac komisji konkursowej, zwanej dalej Komisją, jest opiniowanie ofert 

złożonych w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie 

prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa prawnego wraz 

z mediacją i edukacji prawnej na terenie Powiatu Leskiego w 2023 roku ogłoszonych przez 

Zarząd Powiatu Leskiego, zwany dalej Zarządem. 

 
§ 2 .  

1. Pracami Komisji kieruje przewodniczący Komisji. 

2. Do zadań przewodniczącego Komisji należy: 

1) zwoływanie posiedzeń Komisji i określanie porządku obrad, 

2) określenie trybu pracy Komisji, 

3) przewodniczenie posiedzeniom Komisji, 

4) podejmowanie ostatecznej decyzji w przypadkach spornych, 

5) akceptacja sporządzonego przez sekretarza Komisji protokołu z posiedzenia Komisji. 
3. W przypadku nieobecności przewodniczącego Komisji jego zadania wypełnia członek 

 Komisji pisemnie upoważniony przez przewodniczącego. 
 

§ 3. 

1. Komisja wybiera sekretarza Komisji. 

2. Sekretarz Komisji odpowiada za: 

1) powiadamianie członków Komisji o terminie i miejscu posiedzenia Komisji, 

2) sporządzanie protokołu z posiedzenia Komisji, 

3) przechowywanie dokumentacji dotyczącej prac Komisji. 

§ 4 .  

1. W pracach Komisji nie może brać udziału osoba, w stosunku do której zachodzą przesłanki 

 określone w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

 administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn.zm.), dotyczące wyłączenia 

 pracownika. 

2. Wszyscy członkowie Komisji, przed rozpoczęciem prac w Komisji, są zobowiązani do 

 złożenia pisemnego oświadczenia, według wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu. 
  



 

 

§ 7 .  

 

1. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych bez udziału oferentów. 

2. Prace Komisji są prowadzone jeżeli w jej posiedzeniu bierze udział co najmniej  

 2 członków. 

3. Decyzje Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu 

 członków, w głosowaniu jawnym. 

4. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół zawierający: informację o liczbie 

 zgłoszonych ofert, nazwy podmiotów i zadań, uzasadnienie wyboru podmiotu lub 

 odrzucenia oferty. 

5. Protokół podpisuje przewodniczący Komisji. 

§ 6 .  

Do zadań Komisji należy: 

1. Ocena formalna ofert pod kątem spełnienia wszystkich kryteriów określonych w pkt III 

ogłoszenia o konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie 

prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Leskiego w 2022 

roku. 
2. Ocena merytoryczna ofert z uwzględnieniem kryteriów wskazanych w pkt VII 

ogłoszenia, a w szczególności: 

1) możliwości realizacji zadania publicznego przez Organizację, 

2) kwalifikacji osób, przy udziale których Organizacja będzie realizować zadanie, 

3) przedłożenie Zarządowi, opinii co do złożonych ofert wraz z rekomendacją ich 

wyboru do przyznania dotacji. 

 
§ 7. 

Ostateczną decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd. 
 
 

 

 

 

  

  



OŚWIADCZENIE 

Członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożone w konkursie ofert na 
powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa prawnego wraz z mediacją i 
edukacji prawnej na terenie Powiatu Leskiego w 2023 roku 

Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko) ………………………………………………………… 

Oświadczam, że nie jestem związany/a z którymkolwiek z podmiotów składających ofertę w 
otwartym konkursie ofert, a w szczególności nie byłem/am i nie jestem: 
 
1) związany/a stosunkiem prawnym, z tytułu którego uzyskałem/am przychód (np. umowa  
 o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło) z podmiotami składającymi ofertę, 
2) członkiem organów wykonawczych, nadzorczych lub innych organów podmiotów 
 składających ofertę, 
3) członkiem podmiotów składających ofertę, 
4) wolontariuszem wykonującym świadczenia na rzecz podmiotów składających ofertę, 
5) w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
 pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jestem 
 związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z przedstawicielami prawnymi lub 
 członkami organów wykonawczych lub nadzorczych podmiotów składających ofertę, 
6)  związany w innym stosunku prawnym lub faktycznym z podmiotami składającymi ofertę,  

 które mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności. 

 

 

Lesko, dnia ………………….      

         ………………………………. 

          (podpis członka Komisji) 
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