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WS. NABORU KANDYDATOW NA
KOI\KURSOWEJ Do oPINIowAl\IA OFERT 1\A REALIZACJE

ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU BIELSIilEGO
w ZAKRESIE POWIERZE|{IA PROWADZE|{IA PUNKTÓW

NIEODPŁATNEJ PoMoCY PRAW|{EJ W 2018 R.

Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej na podstawie art. 15 ust 2d ustawy z dnta24
kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z 2016r. poz. 1817 z poźn. zm.), zaprasza przedstawicieli
reprezentujących organizaclę pozarządowe lub podmioty wymienionę w art. 3

ust. 3 w/w ustawy do zgłaszania swojej kandydatury na członka komisji
konkursowej, powołanej do opiniowania ofert narealizację zadania publicznego
Powiatu Bielskiego w zahęsie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej
pomocy prawnej w 2018 roku.

l. Celem jest wyłonienie kandydatów na członków komisji konkursowej
reprezenĘących organizację pozarządowe lub podmioty wymienione w ar1.3

ust. 3 ustawy, zainteresowanych udziałem w pracach komisji konkursowej
powołanej do wyłonienia organizacji, ktorym powierzone zostanię
prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu
Bielskiego.

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

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

4. Wymagania stawiane kandydatom:
W skład komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacli
pozarządov\rych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie, ktorzy spełniają łącznie
następujące kryteria:
- nie reprezenĄą organizacji lub podmiotów biorących udział w konkursie,
- nie pozostają wobec oferentów biorącychudział w konkursie w takim stosunku

prawnym lub faktycznym, który mógłby budzic uzasadnione wątpliwości co do

bezstronności,



- mają przynajmniej dwuletnie doświadczenię w zakresie składania ofert na
r ealizac1 ę zadania pub 1 i czne go or azj e go roz1 i czenia,
- posiadaj ąwiedzę z zahęsu poradnictwa prawnego,
- są zgłoszeni przez osoby rcprezentujące organizację pozarządową lub podmiot
wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy zgodnie z zapisatrti statutu lub innymi
dokumentami.

5. Oferty należy składać zgodnie z forrnularzem zgłoszenia kandydata
organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w aft. 3 ust. 3 ustawy
do udziału w komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert
organizowanym przęzPowiat Bielski na rok 2018, stanowiącymzałącznik nr1
do niniejszego ogłoszenia pisemnie na adres:

Wydział Organizacji i Nadzoru (pokój 101)
Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
ul. Piastowska 40
43-300 Bielsko-Biała
- faxem : nr faxu 33 822 06 72
- e-mailem : sekrętari aton@po]viat.bi elsko.pl
do dnia 27 października 2017 r.

6. Spośród złożonych ofęrt 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 ofert na zadania
publ iczne or az ich r ealizację i r ozliczanie.

7. Komisja zostanie powołane w terminie do dnia 15 listopada2017 r. ibędzte
dzińac w oparciu o Regulamin stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego
ogłoszenia.

Informacja o powołaniu komisji zostanie umieszczona na stronie internetowej
www.powiat.bielsko.p1 w zal<ładce Nieodpłatna pomoc prawna oraz
www.bip.powiat.Łlielsko"p1 w zakładce Nieodpłatna pomoc prawna oraz na
tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Wydziałem
Organizacji i Nadzotu, tel. 33 813 68 01, 33 813 68 09


