
 Uchwała Nr 176/1023/2017  

Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 15 listopada 2017 r. 

 

w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty 

złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania: Prowadzenie punktów 

udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Stalowowolskiego 

w 2018 r. 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2017.1868 

t.j.), art. 15 ust. 2a, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)  

 

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co następuje:  

§1 

1. Ogłasza się otwarty nabór na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone 

w otwartym konkursie ofert na realizację zadania: prowadzenie punktów udzielania 

nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2018 r. 

2. Wyboru członków komisji konkursowej spośród zgłoszonych kandydatów dokonuje Zarząd 

Powiatu Stalowowolskiego. 

3. Treść ogłoszenia otwartego naboru na członków komisji konkursowej stanowi załącznik 

do niniejszej uchwały. Ogłoszenie zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej 

Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, w zakładce: organizacje pozarządowe, na stronie 

internetowej Powiatu Stalowowolskiego oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli. 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu. 

 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

  



      Załącznik  

do Uchwały Nr 176/1023/2017 

Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 15 listopada 2017  

 

Ogłoszenie 

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego ogłasza otwarty nabór wniosków na członków 

Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na 

realizację zadania: Prowadzenie punktów udzielania nieodpłatnej pomocy 

prawnej na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2018 r. 

 

§1 

W pracach Komisji Konkursowej mogą brać udział przedstawiciele organizacji 

pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, którzy spełniają następujące warunki: 

1. reprezentują organizację pozarządową, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje 

pozarządowe biorące udział w konkursie, 

2. nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym 

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

3. korzystają z pełni praw publicznych, 

4. złożą pisemne oświadczenie na członka komisji konkursowej opiniującej oferty złożone 

w otwartym konkursie ofert na realizacje zadania: prowadzenie punktów udzielania 

nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2018 r. 

5. posiadają pisemne upoważnienie do reprezentowania organizacji lub podmiotu, 

6. wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) 

 

§2 

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 lub 

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 ustawy o pożytku publicznym 

i o wolontariacie. 

 



§3 

Zgłoszeń kandydatów należy dokonywać na formularzu zgłoszenia, stanowiącym załącznik 

do niniejszego ogłoszenia. Zgłoszenia można dokonać osobiście lub pocztą na adres: 

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola. Decyduje data 

wpływu do Starostwa. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 28 listopada 2017 r. 

 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 


