Nr 1 do

Nr 264/1616/22

Powiatu
z dnia 25

2022 r.

POWIATU
nabór przedstawicieli organizacji
do komisji konkursowej
oferty na
powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji
na udzielaniu
pomocy prawnej lub
poradnictwa obywatelskiego na terenie
powiatu
w 2023 roku
1.
nabór kandydatów na
komisji konkursowej
oferty na powierzenie
realizacji zadania zleconego z zakresu administracji
na udzielaniu
pomocy
prawnej lub
poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu
w 2023 roku.
2.
kandydatów na przedstawicieli komisji konkursowej
oraz podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
i o wolontariacie, nie
w konkursie.

organizacja

3.

publicznego

pisemnie zgodnie z "Zasadami naboru przedstawicieli organizacji
do prac w komisji konkursowyej
oferty
w otwartym konkursie na
publicznych w trybie ustawy o
publicznego i o wolontariacie"
nr 1 do
na formularzu stanoowiacym
nr 2 do
w terminie do dnia 7 listopada 2022 roku w Wydziale Zdrowia i Spraw
Starostwa Powiatowego
w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 34, pok. 312.
4.
5.

kandydata musi

dokonane przez uprawnione do tego statutowo organy.

w pracach komisji jest

6. Termin

w komisji

7. Komisja konkursowa

z dniem 30 listopada 2022 r.
od dnia 17 listopada 2022 r. od godziny 10:00.

Nr 1 do
Zasady naboru przedstawicieli organizacji
do komisji konkursowej
w otwartym konkursie ofert na
publicznych w trybie ustawy o
publicznegoi o wolontariacie

oferty

1. Naboru
przedstawicieli
organizacji
lub
podmiotów
wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy o
publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej,
oferty
w otwartym konkursie na
publicznych, dokonuje
poprzez opublikowanie na
okres 10 dni
o naborze.
2.
o którym
mowa
pkt 1 publikuje
na
stronie
www.zawiercie.powiat.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy
Powiatowego w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 34.

internetowej
powiatu:
w budynku Starostwa

3.
kandydatów na przedstawicieli podmiotów wskazanych w pkt. 1
formularzu zgodnym z
nr 2 do
w Wydziale Zdrowia i Spraw
Powiatowego w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 34, pok. 312.
4. Podmioty wymienione w pkt 1, nie
w konkursie,
komisji konkursowych
oferty w dziedzinach
w
5.

kandydata musi

6.

pisemnie, na
Starostwa

swojego kandydata do
o którym mowa w pkt 2.

dokonane przez uprawnione do tego statutowo organy.

w terminie i zweryfikowane przez naczelnika
Zdrowia i Spraw
Starostwa Powiatowego w Zawierciu pod
formalnym przekazywane

Powiatu.
7.
i
w

Powiatu dokonuje
w drodze
komisje
o którym mowa w pkt 2.

8. W ocenie oferty
oferentem

przedstawicieli
kandydatów
oferty w poszczególnych dziedzinie,

w konkursie nie moze
co do

9. Na pierwszym posiedzniu
stwierdzenia
posiedzeniu komisji i zostanie
10.
W przypadku

wyboru

osoba, której powiazania ze

komisji
pisemne zobowiazanie,
wykluczenia, o których mowa w pkt
z prac komisji konkursowej.

w przypadku
ten fakt na

komisji nie powiduje
w jego miejsce nowej osoby.
w
uniemozliwoajacej osiagniecie quorum, tj. co najmniej
Powiatu

