
UCHWAŁA Nr . /IĆfy .2018 
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 

z dnia 6 listopada 2018 r.

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych 
prowadzących działalność pożytku publicznego do komisji konkursowej 
opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie 
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Sierpeckim w 2019 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 
z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1, 2 i 2a pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 
2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 z późn. zm.) 
oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1, 1. Ogłasza się nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych 
prowadzących działalność pożytku publicznego do komisji konkursowej 
opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu 
nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz 
edukacji prawnej w Powiecie Sierpeckim w 2019 roku, zgodnie z treścią 
ogłoszenia stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Do ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1 dołącza się wzór formularza 
zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ogłoszenie o naborze, o którym mowa w ust.l podlega publikacji na 
stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, w Biuletynie Informacji 
Publicznej Starostwa oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego 
w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Zarząd:

1) Jan Laskowski

2) Wojciech Rychter

3) Sławomir Olejniczak

4) Stanisław Pawłowski

5) Krystyna Siwiec

- Przewodniczący 

- członek 

-członek

- członek

- członek



Załącznik nr 1 
do UCHWAŁY NrSM Ą 2 0 1 8  

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 
z dnia ......... .2018 r.

OGŁOSZENIE
o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone 

w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy 
prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

w Powiecie Sierpeckim w 2019 roku

Zarząd Powiatu w Sierpcu zaprasza przedstawicieli organizacji 
pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, o której mowa 
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) do udziału w komisji 
konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na 
prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Sierpeckim w 2019 roku.

W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele 
organizacji pozarządowych biorących udział w konkursie.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są 
o wypełnienie stosownego formularza zgłoszeniowego na członka komisji 
konkursowej i przesłanie g o - w  terminie do dnia 15 listopada 2018 r. - na 
adres Starostwa Powiatowego w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc 
drogą pocztową lub złożenie bezpośrednio w Sekretariacie Starostwa (I piętro, 
pokój 101). Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/ osoby 
upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej, z ramienia których
kandydat występuje.

W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru 
przedstawicieli organizacji pozarządowych dokona Zarząd Powiatu w Sierpcu 
w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne 
podczas pracy w charakterze członka komisji konkursowej.

st a r c i is^ a

Jan Laskowski



Załącznik nr 2 
do UCHWAŁY Nr8i£. 45^.2018 

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 
z 2018 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
na członka komisji konkursowej 

opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert 
na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej 
w Powiecie Sierpeckim w 2019 r.

dla osoby wskazanej przez organizację pozarządową prowadzącej 
działalność pożytku publicznego, o której mowa w ustawie z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI

Imię i nazwisko kandydata

Nazwa organizacji pozarządowej, 
reprezentowanej przez kandydata

Adres do korespondencji

Telefon kontaktowy
E-mail kontaktowy

Posiadane kwalifikacje i umiejętności 
przydatne podczas pracy 
w charakterze członka 
komisji konkursowej

1) Deklaruję chęć udziału w komisji konkursowej opiniującej oferty 
złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu 
nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Sierpeckim w 2019 r., 
który będzie ogłoszony przez Zarząd Powiatu w Sierpcu w 2018 r. 
zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy 
prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oaz edukacji 
prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm.).



2) Potwierdzam prawidłowość podanych wyżej danych i zgodnie 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem Dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Podpis kandydata na członka komisji

Data i miejscowość

Zgłaszamy ww. kandydata na członka komisji konkursowej jako 
reprezentanta naszej organizacji.

Pieczęć organizacji

Podpisy osób upoważnionych 
do reprezentacji organizacji

Jan Laskowski


