
OGŁOSZENIE  

 

 o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej powołanej w celu 

opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie „Realizacji 

zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, 

świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej” na 

terenie powiatu radziejowskiego w 2022 roku  

 

 Działając na podstawie art. 15 ust. 2a i ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020, poz. 1057 z poźn. zm .) 

 

Starosta Powiatu Radziejowskiego ogłasza 

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania 

złożonych ofert w otwartym konkursie na powierzenie „Realizacji zadań publicznych 

w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej” na terenie powiatu radziejowskiego 

w 2022 roku.  

1. Ogólna charakterystyka pracy członka komisji: 

1) członkowie komisji, będący reprezentantami organizacji pozarządowej działających na 

terenie powiatu radziejowskiego, powołani są do opiniowania ofert złożonych w drodze 

otwartego konkursu na powierzenie „Realizacji zadań publicznych w zakresie prowadzenia 

punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej” na terenie powiatu radziejowskiego w 2022 roku;  

2) do członków komisji, biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. 

poz.735 z późn. zm.) dotyczące wyłączenie pracownika; 

3) z tytułu pracy w komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenie oraz zwrotu koszów 

dojazdu. 

 

2. Kandydaci na członków komisji konkursowej muszą spełniać następujące kryteria: 

1) być reprezentantem organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust.3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Reprezentacja oznacza 

członkostwo we władzach organizacji pozarządowej i musi być zgodna z zapisami statutu lub 

innego dokumentu; 



2) złożyć pisemne zgłoszenie na członka komisji konkursowej według wzoru określonego 

w załączniku do niniejszego ogłoszenia: 

3) posiadać doświadczenie w pracy w organizacji w zakresie realizacji zadań publicznych.  

 

3. Kandydaci na członków komisji konkursowej nie mogą być reprezentantami podmiotu 

biorącego udział w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego 

polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na ternie powiatu radziejowskiego w 2022 

roku. 

 

4. Termin, miejsce i tryb składnia kandydatur: 

Kandydatury można składać drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 

października 2021 r. drogą pocztą elektroniczną na adres promocja@radziejow.pl lub 

powiat@radziejow.pl bądź osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Radziejowie, 

ul. Kościuszki 17, 88-200 Radziejów (pokój 12) w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem: 

„Nabór na członków komisji konkursowej”, bądź pocztą tradycyjną na adres:   Starostwo 

Powiatowe w Radziejowie, ul. Kościuszki 17, 88-200 Radziejów.  Decyduje data wpływu do 

urzędu.  

Wyboru przedstawiciela organizacji pozarządowej zdefiniowanej w ustawie z dnia 24 

kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dokona Zarząd 

Powiatu w Radziejowie w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności 

przydatne podczas prac w charakterze członka komisji konkursowej. 

Wybrany członek zostanie poinformowany o tym fakcie telefonicznie. 

  

5. Zgłoszenia kandydatów należy składać na formularzach stanowiących załącznik do 

niniejszego ogłoszenia.  

 

Komisja Konkursowa powołana zostanie uchwałą Zarządu Powiatu w Radziejowie.    
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