
UCHWAŁA NR 20/6212015
ZARZ ĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGo

z dnia 20listopada2015 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do
opiniowania złożonych ofert w otwarĘm konkursie ofert na realizację zadania
publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2016 z zakresu udzielenia nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz. U.22015 r. poz. 1445) oraz art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r' o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z2Ol4 r. poz. 1118,
poz. I 138 i I 146 oraz 22015 r. poz. 1255, 1339 i 1777)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

$ 1.1. Postanawia się przeprowadzic nabór kandydatów na członków komisji
konkursowej do opiniowania złoŻonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację
zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2016 z zakresu udzielenia nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz zwtększania świadomości prawnej społeczeństwa.

2' Nabór' o którym mowa w ust. 1, przeprowadzony będzie w terminie od dnia
23.11.2015 r. do dnia 30.11.2015 r.

3. ogłoszenie o naborze kandydatów, o którym mowa w ust. l w brzmieniu stanowiącym
załączntk do niniejszej uchwały zostanie umieszczone na stronie internetowej Starostwa
Powiatowego w Grudziądzu www.powiatgrudziadzki.pl oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej www.bip.powiatgrudziadzki.pl.

$ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grudziądzkiemu.

$ 3. Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.
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Załącznik
do uchwały Nr 20l €Żl20l5

Zarządu Powiatu Grudziądzkie go
z dnia 20 listopada2015 r.

oGŁoSZENIE
O NABORZE KANDYDATOW

NA CZŁaNKÓW K)MISJI KuNKURSŻWEI Do )PINIŻWANIA
ZŁOŻONYCH OFERT W ?TWARTYM KDNKURSIE ŻFERT

NA REALIZACIĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU
GR(rDZIĄDZKIEGO W ROKU 2016 Z ZAKRESU (IDZIELENIA
NIEODPŁATNEI PoMoCY PRAWNEI ORAZ ZWIĘKSZANIA

Śwl,ąo oa o Ś C I P RAWNE J S P o ŁE C ZE Ńs iw,ą

Na podstawie art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia zOO3 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontari acie (Dz.IJ. z 2OI4 r. poz. 1 l 18
zę zm.) Zarząd Powiatu Grudziądzkiego zaprasza do wskazywania osób
zwanych dalej kandydatami, na członków komisji konkursowych do
opiniowania złoŻonych ofert w otwartym konkursię ofert na ręalizację zadania
publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 20t6 z zakresu udzielenia
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej
społeczeństwa.

1. Celem naboru jest utworzenię bazy kandydatów na członków komisji
konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, ktorzy Są zainteręsowani udziałem
w pracy komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert na realizację
zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2016 z zakesu udzielenia
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej
społeczeństwa w ramach otwartego konkursu ofert w 2015 roku.

2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w komisji
j.j członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podrózy. Posiedzenie
komisji odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu w godzinach
pracy urzędu.
3. Zadania komisji konkursowej:
- ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadan publicznych
złożonych do danego otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów
określonych w treści otwartego konkursu ofert'



- proponowanie prryjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania
publicznego,
- proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie
oceny ofert,
- rekomendowanie zaopiniowanych ofert Zarządowi Powiatu Grudziąd zkiego.

4. Wymagania stawiane kandydatom:
W skład komisji konkursowej mogą wchodzió osoby
organizację pozarządowe lub podmioty wymienione w art.
o działalności pozytku publi cznęgo i o wolontariacie' które

wskazane przez

3'Jłll'ii-TH
następujące kryteria:
- nie reprezentują organizacji lub podmiotów
otwartym konkursie;

biorących udział w danym

- nie pozostają wobęc wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim
stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzic uzasadnione
wątpliwości' co do ich bezstronności;
- posiadaj ą wiedzę z zahęsu udzięlenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.
5. Zgłoszenia naIeży składać na załączonym formularzu stanowiącym
zaŁącznik do niniej s zego ogłoszeni a :

- pisemnię na adres:
Starostwo Powiatowe w Grudziądzu
ul. Małomłyńska 1
86- 300 Grudziądz
- faxem:
nr faxu 56 45 14 401
- e-mailem:
bip@powiatgrudziadzki.pl

od dnia 23.11.2015 r. do dnia 30.1 1 .2015 r.

6. Spośród zgłoszonych kandydatow Zarząd Powiatu Grudziądzkiego wybierze
osoby do pracy w komisjach konkursowych, z uwzględnieniem wskazanych
w formul a rzu zgJoszeni owym zadań pub l i cznych.



Załącznikdo
ogłoszenia o naborzę kandydatów na członków

kom is.j i konkursowe.j do op in iowani a złoŻonych
ofert w otwartych konkursach ofert na rea|izac.ię

zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 20l6
z zakresu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawne.j oraz

zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa

Fo rm u larz zgło szen iowy

Nabór kandydata na członków Komisji konkursowej do opiniowania
złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na rea|izację zadania

publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2016 z zakresu udzielenia
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej

społeczeństwa

1. Imię i nazrvisko kandydata na członka komisji:

2. Adres i dane kontaktowe kandydata:

Adres do korespondencj i

Adres e-mail

Nr telefonu

3. Posiadane przez kandydata doświadczenie, kwalifikacje i umiejętności niezbędne do

pracy w komisji konkursowej



oświądczenie:
l. Wyrazam zgodę na zgłoszenie moiej osoby do komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert

w otwąrtym konkursie ofert na realizację ządania publicznego Powiatu Grudziqdzkiegow roku 20]6
z ząkresu udzielenią nieodplatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej
społeczeństwa

2. oświadczam, ze nie bylam/em karany za przestępstwa umyślne lub przestępstwa skarbowe oraz,
że korzystam w pełni z praw publicznych i posiadam pełnq zdolność do czynności prawnych.

3, Wyrażam zgodę na gronladzenie i przet'vvarzanie moich danych osobowych dla celów zwiqzanych
z realizacjq procedury konkursowej dotyczqcej rozpatrywanią ofert organizacji pozarzqdowych na
realizację ządanią publicznego, wylqcznie dla celów konkursu, zgodnie z Ustawq z dnią 29 sierpnia
1 997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 20 I 4 r. poz. I t 82 ze zm).

(czytelny podpis kandydata na członka komisji)

DANE oRGANIZACJI POZARZĄDoWEJ LUB PoDMIoTU WYMIENIoNEGo
w ART. 3 UsT. 3 UsTAwY o DZIAŁALNoŚcr PożYTKU PUBLICZNEGo
I o WoLoNTARIACIE, WSKAZUJĄCEJ KANDYDATA

l.

2.

4.

Nazwa organizacji

Adres organizacj i

Nr KRS lub innego właściwego rejestru

lmię i nazwisko oraz pełniona funkcja osoby/osób wskazującej/wskazujących kandydata

w imieniu jej Organizacji

(podpis osoby/osób wskazującej/wskazujących -

wg KRS lub innego właściwego rejestru)


