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OGŁOSZENIE  

Ogłasza się nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej, powołanej  

do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia 

prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Starachowickiego 

w 2022 r. 

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.1057) Starosta Starachowicki zaprasza  

do zgłaszania, przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  

ww. ustawy, kandydatów na członków Komisji Konkursowej, powołanej do opiniowania ofert  

na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej 

pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji 

prawnej na terenie Powiatu Starachowickiego w 2022 r. 

Celem ogłoszenia jest ustalenie listy kandydatów, którzy są zainteresowani udziałem  

w pracach Komisji Konkursowej.  

1. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny. Członkom Komisji nie będzie 

przysługiwać zwrot kosztów podróży.  

2. Komisja Konkursowa obradować będzie w godzinach pracy urzędu Starostwa Powiatowego 

w Starachowicach – od godziny 7.30 do 15.30.  

3. W pracach Komisji Konkursowej mogą brać udział przedstawiciele organizacji 

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

2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełnią łącznie 

następujące warunki: 

1) nie reprezentują organizacji pozarządowych biorących udział w konkursie, 

2) nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku 

prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich 

bezstronności, 

3) posiadają wiedzę z zakresu poradnictwa prawnego, 

4) w ciągu ostatnich 3 lat nie pozostawali w stosunku pracy lub zlecenia z oferentem oraz 

nie byli członkami władz któregokolwiek oferenta, 

5) korzystają z pełni praw publicznych.  

4. Wśród wszystkich złożonych zgłoszeń wybranych zostanie dwóch przedstawicieli ww. 

podmiotów do udziału w pracach przedmiotowej Komisji. O zakwalifikowaniu się do prac 

Komisji Konkursowej decyduje data i godzina złożenia formularza. 
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5. Zgłoszenie należy złożyć w formie papierowej, w terminie do dnia 2 listopada 2021 r.,  

na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w Kancelarii Ogólnej 

Starostwa Powiatowego w Starachowicach lub przesłać na adres: 

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych 

Starostwo Powiatowe w Starachowicach 

ul. dr Władysława Borkowskiego 4 

27 – 200 Starachowice 

6. Skład Komisji Konkursowej oraz zasady jej pracy określa Uchwała Zarządu Powiatu  

w Starachowicach. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


