Ogłoszenie
o naborze kandydatów

na członków

ofert na powierzenie

komisji konkursowej

realizacji zadania publicznego

pomocy prawnej oraz świadczenia

nieodpłatnego

oceniającej

oferty złożone

w zakresie prowadzenia

poradnictwa

punktu

obywatelskiego

w konkursie
nieodpłatnej

na terenie

Powiatu

2003r. o działalności

pożytku

Kolskiego w 2020 roku
I Informacje
1.

ogólne:

Na podstawie

art. 15 ust. Zd ustawy z dnia 24 kwietnia

publicznego i o wolontariacie

( Dz. U. z 2019r. poz. 688 z póź. zrn.). Zarząd Powiatu Kolskiego zaprasza

do zgłaszania przedstawicieli

organizacji pozarządowych,

komisji konkursowej,
zakresie

prowadzenia

poradnictwa
2.

w otwartym
punktu

obywatelskiego

Celem naboru

jest

konkursie ofert na powierzenie
nieodpłatnej

ustalenie

listy kandydatów

pozarządowe,

3.

prawnej

realizacji zadania publicznego
oraz świadczenia

poradnictwa

w

nieodpłatnego

na członków

które są zainteresowane

komisji

konkursowej,

obywatelskiego

punktu nieodpłatnej

osób

udziałem w pracach komisji

mającej za zadanie ocenę ofert złożonych w konkursie ofert na powierzenie

zadania publicznego w zakresie prowadzenia
nieodpłatnego

pomocy

na członków

na terenie Powiatu Kolskiego w 2020 roku.

wskazanych przez organizacje
konkursowej,

zwanych dalej kandydatami,

realizacji

pomocy prawnej oraz świadczenia

na terenie Powiatu Kolskiego w 2020 roku.

Udział w pracach komisji odbywa się na zasadzie wolontariatu.

4. Nabór Kandydatów

na członków Komisji Konkursowej trwa do lO.11.2019r

II Wymagania:
W skład komisji konkursowej
mowa wart.

mogą wchodzić przedstawiciele

3 ust.2 ustawy o działalności

organizacji pozarządowych,

pożytku publicznego

i o wolontariacie

I

o których

którzy spełniają

łącznie następujące kryteria:
1.

Reprezentują

organizację

pozarządową

działającą na terenie

Powiatu

Kolskiego, zgodnie z

zapisami statutu lub z innymi dokumentarni.
2.

Wykazują się znajomością przepisów:
- ustawy z dnia 24 kwietnia

2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Dz.U. z 2019r. poz. 688 z późno zm.)
- ustawy
poradnictwie

z dnia

5 sierpnia

obywatelskim

2015r.

o

nieodpłatnej

pomocy

prawnej,

oraz edukacji prawnej ( Dz. U z 2019r. poz. 294)

nieodpłatnym

(

III Składanie dokumentów
1. Podmioty uprawnione zgłaszają kandydatury na formularzu zgłoszeniowym, osobiście w biurze
podawczym Starostwa Powiatowego w Kole lub za pośrednictwem poczty polskiej na adres
Starostwo Powiatowe w Kole ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło
2.Zgloszenienależy złożyć w kopercie, oznaczonej:
II

Nabór Kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania

złożonych ofert w

otwartym konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla
mieszkańców powiatu kolskiego w 2020roku".
V Termin składania dokumentów:
1.
2.

Zgłoszenianależy składać w terminie do 10 listopada 2019r.
Decyduje data wpływu formularza do Urzędu.

