OGŁOSZENIE

o naborze kandydatów na członków komisj i konkursowej opiniującej oferty złożone
w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego
na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie
Powiatu Krośnieńs kiego w 2016 r.

1. W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji
pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia dwóch punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej, dla osób uprawnionych na terenie Powiatu Krośnieńskiego
w 2016 r., Zarząd Powiatu Krośnieńskiego na podstawie art. 15 ust 2d ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U . z 2014 r.
poz.1118) zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
ww. ustawy - działające na terenie Powiatu Krośnieńskiego - do zgłaszania kandydatów
na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert
na prowadzenie w 2016 r. punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu
Krośnieńskiego.

2. Kandydaci na członków komisji konkursowej nie mogą reprezentować organizacji lub
podmiotu biorącego udział w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Krośnieńskim. W opiniowaniu ofert złożonych
w konkursie nie może brać udziału także osoba, której powiązania ze składającym ją
podmiotem mogą budzić zastrzeżenia, co do jej bezstronności .
3. Prace w komisji konkursowej są nieodpłatne - zarówno za udział w posiedzeniu komisji jak
i jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
4. Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej proszone są o wypełnienie
formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik do niniejszej informacj i, który należy
składać do dnia 12 listopada 2015 r.:
a) w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Krośnie ul. Bieszczadzka 1 - parter,
pokój nr 004,
b) za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Krośnie, 3 8-400 Krosno,
ul. Bieszczadzka 1,
c) o terminie złożenia i doręczenia formularza decyduje data wpływu do Starostwa,
d) formularz zgłoszeniowy należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„ Zgłoszenie kandydata do komisji konkursowej - nieodpłatna pomoc prawna",
e) formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do
reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.
5. Wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych
w art. 3 ust 3 ww. ustawy dokona Zarząd Powiatu Krośnieński ego w oparciu o posiadane
przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac w charakterze członka
komisji konkursowej.
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