UCHWAŁA NR 69 . 98. 2016
ZARZĄDU POWIATU W OPATOWIE
z dnia 9 listopada 2016 r.
w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych
ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu opatowskiego w 2017 r.
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) oraz art. 15 ust. 2d ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239,
z późn. zm.) w związku z rozdziałem Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych
„Programu współpracy Powiatu Opatowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”, przyjętego uchwałą Nr
XXIV.52.2016 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 26 października 2016 r., Zarząd Powiatu w Opatowie
uchwala co następuje:
§1
1. Ogłasza się nabór na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert
w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu opatowskiego w 2017 r., zlokalizowanego
w Opatowie, przy ul. H. Sienkiewicza 17.
2. Treść ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1 załącznik do niniejszej uchwały.
3. W wypadku zgłoszenia się więcej niż 3 kandydatów do komisji konkursowej, o której mowa w ust.
1, zostanie wybranych 3 kandydatów, według kolejności dokonanych zgłoszeń nie zawierających
braków formalnych.
§2
Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/podpisy członków zarządu/

ZAŁĄCZNIK
do uchwały Nr 69 . 98 . 2016
Zarządu Powiatu w Opatowie
z dnia 9 listopada 2016 r.
OGŁOSZENIE
do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych oceniających oferty w otwartych konkursach
ofert na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej dla mieszkańców powiatu opatowskiego w 2017 r., zlokalizowanego w Opatowie, przy ul.
H. Sienkiewicza 17
Powiat Opatowski, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Opatowie, zaprasza
przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239,
z późn. zm.) do pracy w komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym
konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej
pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu opatowskiego w 2017 r., zlokalizowanego w Opatowie,
przy ul. H. Sienkiewicza 17.
Kandydata(ów) do pracy w komisji może zgłosić organizacja lub podmiot wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którego siedziba lub filia mieści się na
terenie Powiatu Opatowskiego, na druku formularza zgłoszenia, którego wzór stanowi załącznik do
niniejszego ogłoszenia.
Formularz zgłoszenia należy złożyć w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Opatowie, ul. Henryka
Sienkiewicza 17, 27 -500 Opatów (I piętro, pokój 104) lub przesłać pocztą na adres urzędu
w terminie do dnia 15 listopada 2015 r do godz. 15.30 (zgłoszenia, które wpłyną do Starostwa
Powiatowego w Opatowie po wyżej określonym terminie, nie będą brane pod uwagę).
Formularz zgłoszenia kandydata można pobrać ze strony www.opatow.pl lub z Wydziału Promocji
i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Opatowie, pokój 106, nie będą brane pod uwagę
formularze zawierające braki formalne i organ nie będzie wzywał do ich uzupełnienia.
Udział w pracach komisji jest nieodpłatny.
W wypadku zgłoszenia się więcej niż 3 kandydatów do komisji konkursowej, zostanie wybranych 3
kandydatów, według kolejności dokonanych zgłoszeń nie zawierających braków formalnych.
Organizacja, której przedstawicielem jest kandydat nie może brać udziału w konkursie.

ZAŁĄCZNIK
do ogłoszenia w sprawie naboru kandydatów
na członków komisji konkursowej
opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert
na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
na terenie powiatu opatowskiego w roku 2017

Formularz zgłoszenia
kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.) do
udziału w komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Opatowskiego w roku 2017

DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI

I.

Imię i nazwisko kandydata do
reprezentacji organizacji pozarządowej
lub podmiotu wymienionego w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie

II.

Telefon kontaktowy

III.

Adres e-mail

IV.

Opis doświadczenia kandydata
w zakresie współpracy z administracją
publiczną oraz w przygotowywaniu
wniosków o dotacje lub informacje
o realizowanych zadaniach publicznych
(minimum roczne doświadczenie)

V.

DEKLARUJĘ WOLĘ UDZIAŁU W KOMISJI KONKURSOWEJ W NASTĘPUJĄCEJ SFERZE ZADANIA PUBLICZNEGO:
udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa

Oświadczam, że:
- wyżej wymienione dane są zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym;
- jestem obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych;
- zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb wyboru do udziału w komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym
konkursie ofert organizowanym przez Powiat Opatowski.

.............................................
(czytelny podpis kandydata)

REKOMENDACJA/PEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ I/LUB
PODMIOTÓW WYMIENIONYCH W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
I O WOLONTARIACIE W PROCEDURACH KONKURSOWYCH
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 innego
rejestru)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej

Podpisy i pieczątki osób
upoważnionych

1) .............................

2)...............................

…….…………………………., dnia …................. 2016 r.

