UCHWAŁA NR 248/2020
ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO
z dnia 27 listopada 2020 roku
w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych
w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie
nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji
prawnej na terenie Powiatu Krośnieńskiego w 2021 r.
Na podstawie art. 15 ust. 2a i ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), w związku z art. 11 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 15 ustawy z dnia
5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji
prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 294 oraz Dz. U. z 2020 r. poz. 875 i 1086) - uchwala, co następuje:
§ 1. Ogłasza się nabór kandydatów na członków komisji konkursowej reprezentujących organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub świadczenia
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2021 roku na terenie Powiatu
Krośnieńskiego.
§ 2. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Krośnieńskiego
Grzegorz Garczyński
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Załącznik do uchwały nr 248/2020
Zarządu Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 27 listopada 2020 r.

OGŁOSZENIE
w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty
w ramach ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego otwartego konkursu ofert na
realizację zadania udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub świadczenia nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej poprzez prowadzenie punktu nieodpłatnej
pomocy prawnej w roku 2021
Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057) Zarząd Powiatu Krośnieńskiego zaprasza organizacje
pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy działające na terenie powiatu
krośnieńskiego do zgłaszania swoich przedstawicieli do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty,
które zostaną złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania udzielania nieodpłatnej
pomocy prawnej i/lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
poprzez powierzenie do prowadzenia punktu.
Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) art. 15 ust 2d w skład komisji konkursowej wchodzą osoby
wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób
wskazanych przez organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie.
Swoich przedstawicieli organizacje mogą zgłaszać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa
Powiatowego w Krośnie Odrzańskim,

ul. Piastów 10B lub elektronicznie na adres e-mail:

w.niezbecki@powiatkrosnienski.pl do dnia 05 grudnia 2020 roku poprzez wypełnienie deklaracji
zgłoszeniowej rekomendowanego przez organizację kandydata. Zgłoszenie kandydata nie jest
jednoznaczne z uczestnictwem w komisji konkursowej.
W myśl 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. 3,
jeżeli:
1. żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej;
2. wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej lub
3. wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie
art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f.
Powołanie członka do komisji konkursowej dokona Zarząd Powiatu Krośnieńskiego w drodze uchwały.
Udział w pracach komisji jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniach członkom komisji nie przysługuje
zwrot kosztów podróży. Treść niniejszego ogłoszenia podlega publikacji na stronie internetowej powiatu
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krośnieńskiego https://powiatkrosnienski.pl/, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej powiatu
krośnieńskiego oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie
Odrzańskim.
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Załącznik do Ogłoszenia
z dnia 27 listopada 2020 r.

Zgłoszenie kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w komisji konkursowej
w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI
1 Imiona i nazwisko kandydata
do reprezentacji organizacji
pozarządowej lub podmiotu
wymienionego w art. 3 ust. 3
ww. ustawy
3 Telefon kontaktowy
4 Adres e-mail
DEKLARUJĘ WOLĘ UDZIAŁU W KOMISJI KONKURSOWEJ
5

SFERA ZADAŃ PUBLICZNYCH
Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub
punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
przez organizację pozarządową w roku 2021

Potwierdzenie zgłoszenia kandydata na członka Komisji Konkursowej
Nazwa i siedziba organizacji
pozarządowej lub podmiotu
wymienionego w art. 3. ust. 3
6 oraz podpisy osoby/osób
upoważnionych do
reprezentacji
Oświadczam, że:
1) Wyżej wymienione dane są zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym.
2) Jestem obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych.
3) Oświadczam o bezstronności w stosunku do opiniowanych ofert.
............................................................
(czytelny podpis kandydata)
Oświadczam iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji
i uczestnictwa w komisji konkursowej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii
Europejskiej (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

…………………………………, dnia...................................................
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