
ZARZĄDZENIE NR 50/2018 
STAROSTY JAROCIŃSKIEGO
z dnia 18 września 2018n

w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert 
złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Jarocińskiego 
z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu jarocińskiego w 2019r.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 czerwca 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 poz. 450), w związku z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 
2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2017r. poz. 2030 z późn. zm.) 
zarządzam co następuje:

§1.1. Ogłaszam nabór kandydatów na członków komisji konkursowej reprezentujących organizacje 
pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie do opiniowania ofert złożonych w sprawie naboru kandydatów na 
członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na 
realizację zadania publicznego Powiatu Jarocińskiego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy 
prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na 
terenie powiatu jarocińskiego w 2019r.

2. Nabór o którym mowa w ust. 1, przeprowadzony będzie w terminie od 19 września 
2018r. do 5 października 2018r.

3. Ogłoszenie o naborze kandydatów, o którym mowa w ust. 1 w brzmieniu stanowiącym 
załącznik do niniejszego zarządzenia wraz z formularzem zgłoszeniowym zostanie umieszczony 
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Jarocińskiego - 

 oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jarocinie.
www.powiat- 

jarocinski.pl

§ 2. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Administracyjnego 
Starostwa Powiatowego w Jarocinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA

TeoddrGrobel

1 prawnym 
RAD( JA/PRAWNY

Tomasz kuders/ci

http://www.powiat-jarocinski.pl


Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Nr 50/2018 

Starosty Jarocińskiego 
z dnia 18 września r.

Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych 
w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Jarocińskiego z zakresu 

udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu jarocińskiego w 2019r.

1. Starosta Jarociński zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 450, 650, 723 i 1365) do zgłaszania 
przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 na 
członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na 
realizację zadania publicznego Powiatu Jarocińskiego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy 
prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na 
terenie powiatu jarocińskiego w 2019r.

2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w pracach komisji nie 
przysługuje członkom zwrot kosztów podróży. Posiedzenie komisji odbędzie się w Starostwie 
Powiatowym w Jarocinie, w godzinach pracy urzędu.

3. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub 
podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

• nie reprezentują organizacji lub podmiotu biorącego udział w danym otwartym konkursie 
ofert,

• nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku 
prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich 
bezstronności,

• posiadają doświadczenie w zakresie przygotowania wniosków o dotacje i realizacji projektów.
4. Zgłosić można tylko jednego przedstawiciela. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne 

z powołaniem go do składu Komisji. Zarząd Powiatu Jarocińskiego podejmuje ostateczną decyzję 
o składzie Komisji Konkursowej w formie uchwały.

5. Formularze zgłoszeniowe należy przesłać lub złożyć w Biurze Obsługi Klienta Starostwa 
Powiatowego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10-12, 63 - 200 Jarocin lub pocztą elektroniczną 
email: , w terminie do dnia 5 października 2018 r. 
Formularze zgłoszenia złożone po w/w terminie nie będą brane pod uwagę.

andraszak.brygida@powiat-iarocinski.pl

6. 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.
Formularze zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej http://www.powiat- 
jarocinski.pl/Konkurs_ofert_15022.html

mailto:andraszak.brygida@powiat-iarocinski.pl
http://www.powiat-jarocinski.pl/Konkurs_ofert_15022.html


Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze członków komisji 
konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym 
konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu 
Jarocińskiego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy 
prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu 
jarocińskiego w 2019r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Dane dotyczące kandydata na członka komisji:

Oświadczenie:

• Deklaruję chęć udziału w pracach komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych 
w ramach otwartego konkursu ofert, ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Jarocińskiego na 
realizację zadania publicznego Powiatu Jarocińskiego w 2019 r. na powierzenie prowadzenia 
punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu jarocińskiego w 2019r.

• Wyrażam zgodę na gromadzenie i przechowywanie moich danych osobowych dla celów 
związanych z realizacją procedury konkursowej dotyczącej rozpatrywania ofert organizacji 
pozarządowych na realizację zadania publicznego, wyłącznie dla celów konkursu, zgodnie z 
Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 922 
oraz Dz. U. z 2018 r. poz. 138,723 i 1000).

• Oświadczam, że nie byłam/em karany za przestępstwa umyślne lub przestępstwa skarbowe 
oraz, że korzystam w pełni z praw publicznych i posiadam pełną zdolność do czynności 
prawnych.

• Oświadczam, że wyżej wymienione dane są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.
• Zapoznałem/am się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych lub 

podmiotach wymienionychw art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie.



• Nie jestem przedstawicielem/ką organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.
3 ust. 3 ustawyo działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział 
w przedmiotowym konkursie ofert.

miejscowość i data czytelny podpis kandydata na członka komisji

Dane organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie wskazującej kandydata:

Zgłaszamy wyżej wymienionego kandydata na członka komisji konkursowej opiniującej oferty 
złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na 
udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego na terenie powiatu jarocińskiego w 2019r.

miejscowość i data podpis i pieczęć osób upoważnionych 
do reprezentacji organizacji/podmiotu 
na zewnątrz


