
POWLATtJ PULAWSKIEGO
24-100 Pulawy, Al. Krolewska 19
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Pulawy, dnia 02.11.2022r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz^dzie
powiatowym (Dz. U. z 2022r., poz. 1526) w zwi^zku  z ait. 15 list. 2a i 2d ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022r.
poz. 1327 z pozn. zm.)

Zarz^d Powiatu Pulawskiego

oglasza

nabor na czlonkovv Komisji Konkursowej do opiniovvania ofert w otwartym konkursie

ofert na wylonienie wykonawcow zadania polegajqcego na prowadzeniu dwoch punktow

nicodplatnej pomocy prawnej lub nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego,

nieodplatnej mediacji oraz podejmowanie dzialan z zakresu edukacji prawnej w 2023

roku w Powiecie Pulawskim.

Zgloszen kandydatur na czlonkow w/w Komisji mog^ dokonywac organizacje
pozarzftdowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pozytku publicznym i
wolontariacie (Dz. U. z 2022r. poz.l327z pozn. zm.).

Praca w komisji ma charakter spoleczny. Czlonkom komisji nie b^dzie przyslugiwal
zwrot kosztow podrozy.

Uwaga: W sklad komisji konkursowej wchodz^ osoby wskazane przez organizacje
pozarz^dowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.  3 ustawy o pozytku publicznym i
wolontariacie, z wylj|czeniem osob wskazanych przez organizacje pozarz^dowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorjjce udzial w konkursie. Do czlonkow komisji
konkursowej biorcjcych udzial w opiniowaniu ofeit stosuje si^ przepisy ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r.- Kodeks post^powania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000)
dotyczcjce wylqczenia pracownika.

Posiedzenie komisji rozpocznie si^ 25.11.2022r. o godz. 8.00 w siedzibie Starostwa

Powiatowego w Pulawach, pok.212.

Zgloszenia nalezy dokonac poprzez wypelnienic zali|czonego wniosku i jego
zlozenie w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Pulawach, al. Krolewska 19,
24- 100 Pulawy pok. nr 100 w terminic do 17.11.2022r. do godz. 15.00.
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Zat^cznik Nr 1
do ogloszenia Zarz^du Powiatu Putawskiego w sprawie naborii na czlonkow Komisji Konkursowych do opiniowania ofert w otwartym
konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania zieconego z zakresu administracji rz^dowej dotycz^cego prowadzenia dwoch punktow
nieodptatnej pomocy prawnej lub nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodptatnej mediacji oraz podejmowanie dzialaii z zakresu
edukacji prawnej w 2023 roku w Powiecie Putawskim.

wnioskodawca - organizacja pozarz^dowa
lub podmiot wym. w art. 3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o dziaialnosci pozytku publicznego i o wolontariacie

miejscowosc, data

Zarzqd Powiatu Putawskiego
At. Krolewska 19, 24-100 Pulawy

WNIOSEK

O POWOLANIE NA CZLONKA KOMrSJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYM

KONKURSIE OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA ZLECONEGO Z ZAKRESU

ADMINISTRACJI RZ^DOWEJ DOTYCZ^CEGO PROWADZENIE DWOCH PUNKTOW NIEODPLATNEJ

POMOCY PRAWNEJ LUB NIEODPLATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO, NIEODPLATNEJ
MEDIACJI ORAZ PODEJMOWANIE DZIALAN Z ZAKRESU EDUKACJI PRAWNEJ W 2023R. W POWIECIE

PULAWSKIM

1. Imi^ i nazwisko osoby typowanej do pracy w Komisji:

a) Data i miejsce urodzenia: .

b) adres zamieszkania, telefon

c) adres do korespondencji

jesli inny niz adres zamieszkania

2. Oswiadczam, ze zgloszenie kandydata nie pochodzi od organizacji bior^cej udzial w konkursie ofert zgodnie z zapisem

art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o dziaialnosci po^tku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz.

1327 zpozn. zm.).

3. Uzasadnienie (podac kompetencje kandydata do pracy w Komisji)

podpis wnioskodawcy wraz z podaniem petnionej funkcji

Niniejszym oswiadczam, ze wyrazam zgod^ na prac§ spoleczn^ w Komisji do opiniowania ofert w otwartym
konkursie ofert na wylonienie wykonawcow zadaii pozytku publicznego na roku 2023 naterenie Powiatu Pulawskiego.

Wyrazam zgod? na przetwarzanie mich danych osobowych zawartych w zgloszeniu dla potrzeb niezb^dnych do
realizacji procesu wyboru czlonkow komisji konkursowej zgodnie z ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych
osobowych ( Dz. U. z 2019r.. poz. 1781) oraz Rozporz^dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwi^zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE LNr 119, s.l)

data i podpis osoby typowanej do pracy w Komisji


