
UCHWAŁA NR 203/593/2022 
ZARZĄDU POWIATU TCZEWSKIEGO 

z dnia 7 kwietnia 2022 r. 

w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert 
złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego z zakresu 

przeciwdziałania przemocy 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. 
2022 r. poz. 528 i 583) oraz art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 
1243 i 1535) Zarząd Powiatu Tczewskiego 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Postanawia się przeprowadzić nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do 
opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego 
z zakresu przeciwdziałania przemocy. 

§ 2. Nabór, o którym mowa w ust. 1, przeprowadzony będzie w terminie od dnia 11 kwietnia 
2022 r. do dnia 22 kwietnia 2022 r. 

§ 3. Ogłoszenie o naborze kandydatów, o którym mowa w ust. 1, w brzmieniu stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej 
https://bip.powiat.tczew.pl/, na stronie powiatowej https://www.powiat.tczew.pl, na stronie 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie https://pcpr.tczew.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tczewie i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Tczewie. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Tczewie. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

Starosta Tczewski 
 
 

Mirosław Augustyn 

 
Członek Zarządu 

 
 

Bogdan Badziong 

 
Członek Zarządu 

 
 

Waldemar Pawlusek 

Wicestarosta 
 
 

Andrzej Flisik 

 
Członek Zarządu 

 
 

Krzysztof Korda 
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Zaproszenie do zgłaszania kandydatów 
do składu komisji konkursowej na rok 2022

W związku z  ogłoszeniem konkursu ofert na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania
przemocy, polegającego na udzielaniu poradnictwa specjalistycznego, w tym z zakresu pracy
z traumą, wychowankom pieczy zastępczej i ich opiekunom, Zarząd Powiatu Tczewskiego
zaprasza zainteresowane fundacje, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3
ust.  2 i  ust.  3  ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r.  o  działalności  pożytku publicznego i  o
wolontariacie  do zgłaszania  kandydatów do składu komisji  konkursowej.  Celem działania
komisji konkursowej jest opiniowanie złożonych ofert.

Warunki zgłaszania i wyboru kandydatów:

1. Zgłoszenie kandydata do składu właściwej komisji konkursowej następuje w formie
pisemnej poprzez wypełnienie załączonego formularza  - karty zgłoszenia kandydata.

2. Zgłoszenie,  pod  rygorem  nieważności,  wymaga  podpisu  kandydata  osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych  do  reprezentowania  podmiotu  oraz  zgody  kandydata
na przetwarzanie danych osobowych.

3. Kartę zgłoszenia kandydata należy złożyć w terminie  do dnia 22 kwietnia 2022 r.
do godz. 13:00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Tczewie,  ul.  Wojska
Polskiego  6,  pokój  nr  6,  przesłać  za  pośrednictwem  poczty  tradycyjnej  na  adres
naszego  Centrum:  Powiatowe  Centrum Pomocy  Rodzinie  w  Tczewie,  ul.  Wojska
Polskiego  6,  83  –  110  Tczew  lub poczty  elektronicznej  –  adres  e-mail:
pcpr@pcpr.tczew.pl  (decyduje data wpływu).

4. Złożone zgłoszenia  przekazane będą do Rady Organizacji  Pozarządowych Powiatu
Tczewskiego,  której  zadaniem będzie  zarekomendowanie  zgłoszonych  kandydatów
do składu komisji konkursowej. 

5. Skład  komisji  konkursowej określi  Zarząd  Powiatu  w  formie  uchwały,  która
opublikowana będzie w BIP, na stronie NGO http://ngo.powiat.tczew.pl  w zakładce:
Konkursy  ofert  –  dotacje  >  Komisje  Konkursowe  oraz  na  stronie   Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie  w Tczewie,  http:/pcpr.tczew.pl  i na  tablicach  ogłoszeń
tych instytucji.

Tryb pracy komisji   konkursowej  :

1.   Komisja  będzie  pracowała  na  posiedzeniach  w  siedzibie  Powiatowego  Centrum
Pomocy Rodzinie w Tczewie przy ul. Wojska Polskiego 6, które będą odbywały się 
w godzinach pracy urzędu.

2. Warunkiem  uczestnictwa  w  pracach  komisji  konkursowej  będzie  złożenie  przez
członka komisji  konkursowej  oświadczenia,  iż  nie  jest  on związany z podmiotami
uczestniczącymi w otwartym konkursie ofert.

3. Obrady komisji konkursowej prowadzone będą w obecności co najmniej połowy jej
składu.  

4. Ocena  merytoryczna  ofert  przeprowadzana  będzie  w  skali  punktowej  zgodnie
ze  wzorem  karty  oceny  merytorycznej,  jej  wartość  będzie  jednym  z  głównych
kryteriów oceny końcowej oferty.

5. Każdy  członek  komisji  zobowiązany  będzie  do  przeprowadzenia  indywidualnej,
punktowej oceny merytorycznej każdej oferty.

Załącznik do uchwały Nr 203/593/2022

Zarządu Powiatu Tczewskiego

z dnia 7 kwietnia 2022 r.
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6. Z obrad  komisji  sporządza  się  protokół,  który  podpisuje  Przewodniczący lub  jego
Zastępca. 

7. Zgodnie  z  art.  15  ust.  2  da.  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego
i  o  wolontariacie  komisja  konkursowa może działać  bez udziału osób wskazanych
przez  organizacje  pozarządowe  lub  podmioty  wymienione  w  art.  3  ust.2  i  ust.  3
ustawy, jeżeli: żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej, lub
wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub wszystkie
powołane  w skład  komisji  konkursowej  osoby podlegają  wyłączeniu  na podstawie
przepisów  rozdziału  5  Kodeksu  Postępowania  Administracyjnego  lub  gdy  zostały
wskazane przez organizacje biorące udział w konkursie. 

Szczegółowe  informacje  o  konkursie  można  uzyskać  w  Powiatowym  Centrum  Pomocy
Rodzinie w Tczewie,  83 -110 Tczew, ul.  Wojska Polskiego 6,  tel.  58 530 40 42, e-mail:
pcpr@pcpr.tczew.pl.
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KARTA ZGŁOSZENIA  KANDYDATA 

do składu komisji konkursowej

Nazwa organizacji, adres ……………………………..………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...………

…………………………………………………………………………………...………………

wskazuję Pana/ Panią ……………...……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………...…………

do składu komisji  konkursowej,  której  celem działania  będzie opiniowanie  ofert  realizacji
zadania  publicznego  składanych  przez  fundacje,  organizacje  pozarządowe  oraz  podmioty
wymienione  w  art.  3  ust.  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku
publicznego i  o  wolontariacie  w ogłoszonym przez  Powiat  Tczewski  otwartym konkursie
ofert na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy,  polegającego na udzielaniu
poradnictwa  specjalistycznego,  w  tym  z  zakresu  pracy  z  traumą,  wychowankom  pieczy
zastępczej i ich opiekunom.

Uzasadnienie rekomendacji …………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………...……………………

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………

Oświadczam(-y), że: 

1) podmiot zgłaszający prowadzi działalność społecznie użyteczną na terenie powiatu 
tczewskiego;

2) podmiot zgłaszający nie będzie aplikował o środki finansowe w ramach wybranego 
konkursu ofert;

3) zgłoszony kandydat wyraził zgodę na pełnienie funkcji członka komisji konkursowej   
i we własnym zakresie pokryje koszty związane z pełnieniem tej funkcji, np. koszty 
stawiennictwa. 

Dane kontaktowe do kandydata: tel. ………………… e-mail ……………………………...…

…………………………………… ……….……………………...……
Podpis kandydata Podpis lub podpisy osób uprawnionych 

do reprezentowania podmiotu

……….……………………...……
Miejscowość, data
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Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich dobrowolnie podanych danych osobowych w karcie
zgłoszenia kandydata na potrzeby związane z przeprowadzeniem naboru do składu właściwej
komisji konkursowej, a następnie z prowadzonymi pracami tej komisji konkursowej zgodnie
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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).

…………………………………… ……….……………………...……
Miejscowość, data Podpis kandydata

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję,
że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie (zwane
dalej PCPR) 83-110 przy ul. Wojska Polskiego 6, reprezentowane przez Dyrektora Panią Katarzynę Wróbel.  
2. Administrator danych powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy poprzez adres
pcpr@pcpr.tczew.pl
Kontakt  w  sprawach  związanych  z  Ochroną  Danych  Osobowych  jest  również  możliwy  telefonicznie:
58  530  44  40 lub  pocztą  tradycyjną  na  adres:  Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w Tczewie,  83-110
ul. Wojska Polskiego 6.
3. Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru do składu właściwej/właściwych
komisji  konkursowe  i  jej  dalszej  pracy  i są pozyskiwane  na  podstawie  wyrażonej  przez  Panią/Pana  zgody
na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 
4. Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana będą wyłącznie: 

- osoby upoważnione przez administratora Pani/Pana danych osobowych – pracownicy i współpracownicy,
którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, 
- członkowie właściwej komisji konkursowej,
- podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, np. sądy, policja itp.

5.  W  przypadku  powołania  Pani/Pana  do  składu  komisji  konkursowej  Pani/Pana  dane  osobowe,  tj.  imię
i nazwisko, podane będą w uchwale Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie powołania komisji konkursowej,
podlegającej  publikacji  w Biuletynie  Informacji  Publicznej,  na  stronie  https://ngo.powiat.tczew.pl oraz
na stronie  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie, http:/pcpr.tczew.pl i na tablicach ogłoszeń tych
instytucji.
6. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym
wykazem akt.
8.  Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania,  usunięcia,
ograniczenia przetwarzania,  prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że  przetwarzanie  danych  osobowych  dotyczących  Pani/Pana  narusza  przepisy  ogólnego  rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
10.  Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednakże  ich  niepodanie  uniemożliwia
pełnienie funkcji członka komisji konkursowej/konkursowych. 
11.  Dane  osobowe Pani/Pana nie  będą  przetwarzane  w sposób zautomatyzowany w tym również  w formie
profilowania. 
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UZASADNIENIE 

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

o wolontariacie organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert powołuje komisję 

konkursową w celu opiniowania złożonych ofert, w skład której wchodzą osoby wskazane przez ogranizacje 

pozarządowe lub podmiotywymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez 

organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie. 

 Mając powyższe na uwadze, celem przeprowadzenia planowanego konkursu ofert na realizację w 

2022 roku zadania publicznego, niezbędne jest przeprowadzenie naboru przedstawicieli organizacji 

pozarządowych do składu komisji konkursowej. 

 W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.  
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