
UCHWAŁA NR 421/2022 

ZARZĄDU POWIATU SŁUPECKIEGO 

z dnia 21 września 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone 

w otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego polegającego na 

udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, 

nieodpłatnej mediacji i edukacji prawnej na terenie powiatu słupeckiego 

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

z 2022 r. poz. 1526) oraz art.15 ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) Zarząd Powiatu Słupeckiego 

uchwala, co następuje: 

$ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić nabór kandydatów na członków komisji konkursowej 

opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego 

polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji i edukacji prawnej na terenie powiatu słupeckiego. 

2. Nabór, o którym mowa w ust.1, przeprowadzony będzie w terminie od dnia 22.09.2022 r. do 

dnia 05.10.2022 r. 

3. Ogłoszenie o naborze kandydatów, o których mowa w ust.1, w brzmieniu stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu 

Słupeckiego, na stronie internetowej Powiatu Słupeckiego oraz na tablicy ogłoszeń w budynku 

głównym Starostwa Powiatowego w Słupcy. 

$ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Słupeckiemu. 

8 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU     

  

Jacek Bartkowiak 
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 421/2022 

Zarządu Powiatu Słupeckiego 

z dnia 21.09.2022 r. 

OGŁOSZENIE 

o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym 

konkursie ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego polegającego na udzielaniu 

nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej 

mediacji i edukacji prawnej na terenie powiatu słupeckiego 

1. Starosta Słupecki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów 

wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 poz. 1327 ze zm.) do zgłaszania 

przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 

ustawy na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym 

konkursie ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego polegającego na udzielaniu 

nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej 

mediacji i edukacji prawnej na terenie powiatu słupeckiego. 

2. Wskład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji 

pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w konkursie. 

3. Zgłoszenia na członka komisji konkursowej należy składać na formularzu stanowiącym 

załącznik do niniejszego ogłoszenia i przekazać w terminie od dnia 22.09.2022 r. do dnia 

05.10.2022 r., do godziny 15.30: 

> pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Słupcy, 62 — 400 Słupca, ul. Poznańska 

20; 

> osobiście: w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 

20 (budynek główny); 

> faxem: 63 275 86 80; 

> e-mailem na adres: powiatQpowiat-slupca.pl 

4. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do 

reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z 

ramienia których podmiot występuje. 

5. W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli 

organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dokona Zarząd 

Powiatu Słupeckiego w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności 

przydatne podczas prac w charakterze członka komisji konkursowej. 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU 

Jacek Bartkowiak 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

osoby wskazanej przez organizację pozarządową bądź inny uprawniony podmiot do pracy 

w komisji konkursowej powoływanej przez Zarząd Powiatu Słupeckiego do rozpatrywania 

i opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 r. zadania 

publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji i edukacji prawnej na terenie powiatu słupeckiego. 

  
Wyrażam zgodę na pracę w komisji konkursowej powołanej do rozpatrywania i opiniowania 

ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego 

3. | polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji i edukacji prawnej na terenie powiatu słupeckiego. 

        
(data i nazwa lub pieczątka organizacji) podpis osoby zgłaszającej 

(zgodnie z dokumentami rejestrowymi) 
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Uzasadnienie 

Organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową, 

w celu opiniowania złożonych ofert. W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez 

organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez ww. podmioty, biorące udział 

w konkursie. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

POZA A / ZARZĄDU 

Jacek Barfkowiak 
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