
UCHWAI,A NR XXXIUS4 12019

ZARZ,{DU POWIATU W SIIWALKACH

z dnia 16 wrzeSnia 2019 r.

w sprawie ogloszenia naboru os6b wskazanych przez organizacje pozarz4dowe i podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnoSci poiytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej,

opiniujqcej oferty skladane na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Suwalskiego
w 2020 r. w zakresie udzielania nieodplatnej pomocy prawnej, Swiadczenia nieodplatnego poradnictwa

obywatelskiego oraz edukacji prawnej

Na podstawie art. 15ust.2d ustawy zdnia 24kwietnia 2003r. odzialalnodci pozytku publicmego io
wolontariacie (Dz.U. z20l9r. poz.688 i 1570) wmviqzku zart.ll ust. I i2 ustawy zdnia 5 sierpnia
2015 r. o nieodplatnej pomocy prawnej, nieodplatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
(Dz. U. 22019 r. poz.294) uchwala sig, co nastEpuje:

S 1. 1. Zarz4d Powiatu w Suwalkach oglasza nab6r os6b wskazanych przez organizacje pozarz4dowe
i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o dzialalno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie do
komisji konkursowej, opiniuj4cej oferty skladane na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu
Suwalskiego w 2020 r. w zakresie udzielania nieodplatnej pomocy prawnej, Swiadczenia nieodplatnego
poradnictwa obywatel ski e go or az edukacj i prawnej.

2. Ogloszenie, o kt6rym mowa w ust. I stanowi zalqcmik nr I do niniejszej uchwaly.

3. Wz6r formularza zgloszeniowego na czlonka komisji konkursowej stanowi zal4cznik nr 2 do
niniejszej uchwaly.

$ 2. Ogloszenie, o kt6rym mowa w $ I ust. 2 zostanie zamieszczone:

l) w Biuletynie Informacji Publicznej,

2) na tablicy ogloszefl Starostwa Powiatowego w Suwalkach,

3) na stronie internetowej Powiatu Suwalskiego.

$ 3. Wykonanie uchwaly powierza siE Sekretarzowi Powiatu.

$ 4. Uchwala wchodzi w irycie z dniem podjgcia.

*m
Czlonek ZarT4du

Guorl
Andrzej C{leUus

ld: BAEB5467-6995 -4DCE-A2EE-4C2038178465. Uchwalony Strona I



zalQcznik nr 1do uchwaty Nr XXXII/84/2019
ZarzAdu Powiatu w Suwalkach z dnia 16-09-2019 r.

OGIOSZENIE

o naborze os6b wskazanych przez organizacie pozarzadowe i podmioty wymienione w art. 3
ust. 3 ustawy o dzialalnoici poiytku publi€znego io wolontariacie do komisji konkursowei
opiniujecej oferty skladane w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji 2adania

publicznego Powiatu Suwalskieto w 2020 r. w zakresie udzielania nieodplatnej pomocy prawnei,
(wiadczenia nieodplatneto poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnei

Zarzqd Powiatu w Suwalkach zaprasza organizacje pozarz4dowe oraz podmioty, o kt6rych

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalno(ci poiytku publicznego

io wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570) do wskazania os6b do komisji konkursowej

opiniujqcej oferty skladane w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania

publicznego Powiatu Suwalskiego w 2019 r. w zakresie udzielania nieodplatnej pomocy prawnej,
(wiadczenia nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacii prawnej.

Organizacje/podmioty zainteresowane zgloszeniem kandydatki/kandydata w pracach komisii

konkursowej zobligowane sq do wypetnienia stosownego formularza zgloszeniowego, stanowiqceBo

zalqcznik do uchwaly Zarzqdu Powiatu i przeslania go na adres Starostwa Powiatowego w Suwalkach,

ul. Swierkowa 60, 16-400 Suwalki lub zloienia bezpo6rednio w Biurze Obslugi Klienta Starostwa

Powiatowego w Suwalkach (pok. nr 20 - parter) w terminie do dnia 3 paidziernika 2019 r.

do godz. 10@. Termin wskazany powy2ej iest ostateczny. Zgloszenia skladane po tym terminie nie

bqdQ rozpatrywane.

Organizacje/podmioty wskazujAce kandydatkq/kandydata na czlonka komisii nie muszE by6

.jednocze6nie organizacjami/podmiotami, w kt6rych dzialalnodd zaangaiowana jest ta osoba

iwykonuje w nich okreilone funkcje.

Udzial w pracach komisji konkursowej jest nieodplatny, a za udzial w posiedzeniach komisji

jej czlonkom nie przysluguie zwrot poniesionych koszt6w, czlonkowie komisji bqdq zobowiqzani do

zachowania poufnodci, na zasadach obowiqzujqcych czlonk6w komisji bqdqcych pracownikami

Starostwa Powiatowego w Suwalkach oraz do zwrotu wszystkich ewentualnie otrzymanych

dokument6w i material6w.

Do czlonk6w komisji konkursowej biorqcych udzial w opiniowaniu ofert stosuje siq przepisy

ustawy z dnia 14 czerwca 1950 r. - Kodeks postqpowania administracrnego dotyczqce wylqczenia

pracownika - art. 15 ust.2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoici poZytku publicznego

io wolontariacie (przed przystqpieniem do opiniowania ofert kaidy czlonek komisji sklada

o(wiadczenie dotyczqce braku konfliktu interes6w). ST

wit

STA

iewski



zatQcznik nr 2 do uchwaty Nr XXXII/84/2019
Zarzqdu Powiatu w Suwatkach z dnia 16-09-2019 r.

FORMULARZ ZGLOSZENIOWY

kandydatki/kandydata na cztonka komisji konkursowej opiniuiqcej ofefi w otwartym konkursie
ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Suwalskiego w 2020 r. w zakresie
udzielania nieodplatnej pomocy prawnej, Swiadczenia nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego
oraz edukacji prawnej.

Zglaszamy PaniqlPano

na czlonka komisii konkursowej2 opiniujqcej oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie

realizacii zadania publicznego Powiatu Suwalskiego w 2O2O r. w zakresie udzietania nieodplatnej

pomocy prawnej, Swiadczenia nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej3

1 organizacje/podmioty wskazujqce kandydatkq/kandydata na czlonka komisji nie muszQ by6 jednocze6nie
organizacjami/podmiotami, w kt6rych dzialalno5d zaangaiowana jest ta osoba i wykonuje w nich okre6lone funkcje2 do czlonk6w komisji konkursowej biorqcych udzial w opiniowaniu ofert stosuje siq przepisy ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postqpowania administracyjnego dotyczqce wylqczenia pracownika - art, 15 ust.2f
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci poiytku publicznego i o wolontariacie (przed przystqpieniem do
opiniowania ofert kaidy czlonek komisji sklada oSwiadczenie dotyczqce braku konfliktu interes6w)3 udzial w pracach komisji konkursowej jest nieodplatny, a za udzial w posiedzeniach komisji jej czlonkom nie przystuguje
zwrot poniesionych koszt6w, czlonkowie komisji bqdq zobowiqzani do zachowania poufno5ci, na zasadach obowiqzujqcych
czlonk6w komisji bqdqcych pracownikami starostwa Powiatowego w Suwalkach oraz do zwrotu wszystkich ewentualnie
otrzymanych dokument6w i materiat6w.

STA TA

Pelna nazwa organizacji/podmiotu

Ad res orga n izacji/pod miotu

Telefon kontaktowy

E-mail kontaktowy

Nr KRS lub innego rejestru odpowiedniego dla
organizacji/podmiotu

Nazwisko/nazwiska i fu n kcja/fu n kcje oso by/os6 b
uprawnionych do reprezentowa nia
organizacji/podmiotu

Miejscowo5d, data

Podpis osoby/os6b uprawnionych do
reprezentowania organizacji/podmiotu

Wttold ,alewski


