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ws. NABORU NA KoW KoM
KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT NA REALIZACJE

ZADANIA PUBLICZNBGO POWIATU BIELSKIEGO
W ZAKRESIE POWIERZENIA PROWADZENIA PUNKTÓW

PRZEZNA NYCH NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ
PRAWN WIADCZENIE NIEODPŁATNEGO PO

Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej na podstawie art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności poĄrtku publicznego i o wolontariacie
(tj. Dz.U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.), zaprasza przedstawicieli
reprezenĘących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3

ust. 3 w/w ustawy do zgłaszania swojej kandydatury na członka komisji
konkursowej, powołanej do opiniowania ofert na ręaIizację zadania publicznego
Powiatu Bielskiego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów
przęznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenię
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku.

1. Celem jest wyłonienie kandydatów na członków komisji konkursowej
reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3

ust. 3 ustawy, zainteresowanych ldzińem w pracach komisji konkursowej
powołanej do wyłonienia organizacji, którym powierzone zostanie
prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Bielskiego.

2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i zaudział w komisji
jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosźów podrózy.

3. Komisje powoływane są na okres do końca roku, chyba że Zarząd Powiatu
postanowi inaczej.

4. Wymagania stawiane kandydatom:
W skład komisji konkursowej moze wchodzić przedstawiciel wojewody oraz
reprezentanci orgarizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie,
któr ry sp ełni aj ą łącznie następuj ąc e kryteri a :

- nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w konkursie,
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- nie Pozostają wobec oferentów biorącychudział w konkursie w takim stosunku
Prawnym lub faktyc znym, ktory mogłby budzic uzasadnione wątpliwości co do
bezstronności,
- mają przynajmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie składania ofert na
realizację zadania publiczne go orazjego rozli czenia,
- posiadaj ąwiedzę z zal<resu poradnictwa prawnego,
- są zgłoszeni przez osoby reprezentujące organizację pozarządową lub podmiot
wymienioni w art. 3 ust. 3 ustawy zgodnie z zapisami statutu lub innymi
dokumentami.

5. Oferty należy składaó zgodnie z formularzem zgłoszenia kandydata
organizacji pozaruądowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy
do udziału w komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert
organizowanym przęz Powiat Bielski na rok 2018, stanowiącym załącznik nr1
do niniejszego ogłoszenia pisemnie na adres:

Wydział Organizacji i Nadzoru (pokój 101)
Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
ul. Piastowska 40
43-300Bielsko-Biała
- faxem: nrfaxu 338220672
- e -mai 1 em : sekretar iaton@p owiat. bi el sko. p 1

do dnia 8listopada 2018 r.

6. SpoŚród złożonych ofert Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej dokona wyboru
dwóch przedstawicieli ww. podmiotów do przedmiotowej Komisji,
spełniających określone w ogłoszeniu kryteria ze szczególnym
uwzględnieniem doświadczenia w zakresie składania ofen na zadania
publiczne oraz ich realizację i rozliczanie.

7. Komisja zostanie powołana w terminie do dnia 30 listopada 2018 r. i będzie
dzińac w oparciu o Regulamin stanowiący zŃącznik nr 2 do niniejszego
ogłoszenia.

Informacja o powołaniu komisji zostanie umieszczona na stronie internetowej
www.Powiat.bielsko.pl w zakJadce Nieodpłatna pomoc prawna oraz
www.biP.Powiat.bielsko.pl w zal<ładce Nieodpłatna pomoc prawna oraz na
tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego.

W celu uzyskania dodatkowych informu.li p.orimy o kontakt z Wydziałem
Organizacji i Nadzoru, tel. 33 813 68 01, 33 813 68 09

s


