
UCFIWAŁA Nr 53/56/2017
Z ARZĄDa POWIATU GRUDZąDZKIE GO

z dnia 25 sierpnia ż017 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych
ofeń w otwarĘm konkursie ofeń na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku
2018 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zrviększania świadomości prawnej
społeczeństwa

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t. j.Dz.U.z2016r. poz.8I4, 1579 i 1948, z ż0I7 r. poz.730 i 935) oraz art. 15 ust. 2d ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności poĄltku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz.U. z2016 r.poz.1817 i 1948,
z20I7 r.poz.573)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1.1. Postanawia się przeprowadzić nabor kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania
złożonych ofert w otwarĘm konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku
2018 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nviększania świadomości prawnej społeczeństwa.

2. Nabór o którym mowa w ust. 1, przeprowadzony będzie w terminie od dnia 28 sierpnia ż0I7 r.
do dnia 15 września 2017 r.

3. Ogłoszenie o naborze kandydatów, o których mowa w ust. 1 w brzmieniu stanowiącym załącznik
do niniejszej uchwĄ zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej
Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, www.powiatgrudziadzkt.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Grudziądzu.

§ 2. Wykonanie uchwĄ powierza się Staroście Grudziądzkiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:
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Załącznik do uchwaĘ Nr 53156120l'7
Zar ządu P ow iabl Grudziądzkiego
z &ia25 sierpnia 20l7 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE KAIIDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONI(URSOWEJ

DO OPINIOWANIA ZŁOŻON-YCH OFERT W OTWARTYM KONKIIRSIE OFERT

NA REALIZACą ZADANIA PI]BLICZNEGo PoWIATU GRI]DZĘDZKIEGo W ROKU 2018

Z ZAKRESU UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ ZWĘKSZA}I-IA

śwrłlovroścr pRAwNEJ spoŁBcznŃ§TwA

Na podstawie arI. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poĄrtku publicznego

i wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2016 L poz, I8I7 i 1948, z 2017 r. poz. 573) Zarząd Powiafu Grudziądzkiego

zaprasza do wskazywania osób zwanych dalej kandydatami, na człoŃów komisji konkursowych

do opiniowania złożonych ofert w otwaĘm konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu

Grudziądzkiego w roku 2018 zzahesu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zrviększenia świadomości

prawnej społeczeństwa.

Celem naboru jest utworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowej wskazanych

przez orgańzacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są

zainteresowani udziałem w pracy komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert na rea|izację

zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2018 z zahesu udzielania nieodpłatnej pomocy

prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa w ramach otwartego konkursu ofert

w 2017 roku.

UdziaŁ w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i zaldziń w komisji jej członkom nie będzie

przysługiwaó rwrot kosztów podróĘ, Posiedzenie komisji odbędzie się w Starostwie Powiatowym

w Grudziądzu w godzinach pracy Urzędu.

Zadania komi sj i konkurs owej :

ocena formalna i melytoryczna ofeń narealizację zadń publicznych złożonych do otwańego konkursu

ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści otwartego konkursu ofeń,

proponowanie przyjęcia lub odrzucenia ofeĘ narea|izację zadaniapublicznego,

proponowanie rozdziahl środków pomiędry wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert,

rekomendowanie zaopiniowanych ofert Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego,

Wymagania stawiane kandydatom

W skład komisji konkursowej mogą wchodzió osoby wskazane przęz organizacje pozarządowe

lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poĄrtku publicznego i o wolontariacie,

które spełni ają łącznie następuj ące kryteria:
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nie reprezentljąorganizacji lub podmiotów biorących ldziŃ w danym otwaĘm koŃursie,

nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym

lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wąĘliwości, co do ich bezstronności,

posiadają wiedzę z za|<tesl udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości

prawnej społeczeństwa.

5. Zgłoszenia naleĘ składać na załączonym formularzu stanowiącym zŃącznlk do niniejszego

ogłoszenia:

pisemnie na adres:

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

ul. MałomĘńska 1

86 - 300 Grudziądz

faxem:

nr faxu: 56 45 t4 407

za pośrednictwem wiadomości e - mail:

bip@powiatgrudziadzki.pt

od dnia 28 sierpnia 2017 r. do dnia 15 września 2017 r.

6. Spośród zgłoszonych kandydatów Zarząd Powiatu Grudziądzkiego łvybierze osoby do pracy

w komisjach konkursowych, z lwzględnieniem wskazanych w formularzl zgjoszeniowym zadań

publicznych.



Zńącznik do ogłoszenia o naborzę kandydatów
na członków komisji konkursowej
do opiniowania złożonych ofert w otwartym
konkursie ofert na reali zację zadania
publicznego powiatu grudziądzkiego w roku
201 8 z zal<resu udzielania nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej
społeczeństwa

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Nabór na kandydata na członka Komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofeń w otwartym

konkursie ofeń na realżację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2018 z zakresu

udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa

1. Imię i nazwisko kandydata na członka komisji:

2. Adres i dane kontaktowe kandydata:

adres do korespondencj i:

adres e - mail

nr telefonu:

3. Posiadane przez kandydata doświadczenie, lrwalifikacje i umieiętności niezbędne do pracy

w komisji konkursowej:



()świadczenie:

l, Wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej osoby do komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert

w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziqdzkiego w roku 2018

z zalcresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nłięlrszania świadomości prawnej

społeczeństwa.

Oświadczam, że nie byłam/em karany za przestępstwa umyślne lub przestępstwa skarbowe

oraz, że korzystam w pełni z praw publicznych i posiadam pełna zdolność do czlmności prawnych.

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych dla celów nłięanych

z realizacja procedury konkursowej doĘczqcej rozpatrywania ofert organizacji pozarzqdowych

na realizację zadania publicznego, wyłqcznie dla celów konkursu, zgodnie z Ustawq z dnia 29 sierpnia

l997 r, o ochronie danych osobowych (t.j. Dr. U. z 2016 r. poz. 922).

czytelny podpis kandydata na członką komisii

DANE oRGANIZACJI PoZARZĄDOWEJ LUB PoDn{IoTU WYMIENIoI\EGO W ART. 3 UsT. 3

USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACm,
WSKAZUJĄCEJ KAI\DYDATA :

1. Nazwa organizacjt:

2. Adres orgańzacji:

3. Nr KRS lub innego właściwego rejestru:

4. Imię i nazwisko oraz pełniona funkcja osobyiosób wskazującej/wskazujących kandydata w imieniu jej

Organizacji:

czytelny podpis os oby/ os ób w s luzuj qcej /w s kazuj qcych

wg KRS lub innego właściwego rejestru

2.

3.


