
Załącznik nr 1 

do uchwały nr 197/950/2018 

Zarządu Powiatu Raciborskiego 

z dnia 25 października 2018 r. 

 
Zarząd Powiatu Raciborskiego 

 

działając na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.  o nieodpłatnej pomocy 

prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2030, z późn. zm.) w związku 

z art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450, z późn. zm.) ogłasza nabór kandydatów na 

członków Komisji konkursowej do oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych 

w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadań publicznych z zakresu 

administracji rządowej realizowanych przez Powiat Raciborski w obszarze nieodpłatnej 

pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. 

 

1. Zarząd Powiatu Raciborskiego zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty 

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

publicznego i o  wolontariacie (tj.  Dz. U. 2018 r., poz. 450, z późn. zm.) do zgłaszania 

swoich przedstawicieli na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone 

w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów udzielania nieodpłatnej pomocy 

prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej 

na terenie Powiatu Raciborskiego w 2019 r. 

2. W skład 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. Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie 

stosownego formularza zgłoszeniowego na członka komisji konkursowej i złożenie go 

w terminie do dnia 20.11.2018 r. w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego 

w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4. 

4. W przypadku nadesłania zgłoszenia pocztą liczy się data jego wpływu do Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu. 

5. 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.  

6. 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 Raciborskiego w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje 

i umiejętności przydatne podczas prac w charakterze członka komisji konkursowej. 

7. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny. 

 

 

SEKRETARZ POWIATU       STAROSTA 

 

      Beata Bańczyk              Ryszard Winiarski 

 


