OGŁOSZENIE
Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym
konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Piotrkowskiego w 2021 roku
Starosta Powiatu Piotrkowskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty
złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia
prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Piotrkowskiego w 2021 roku.
Każdorazowo, w związku z ogłoszonym konkursem ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu
Piotrkowskiego w danym obszarze, wynikającym z Rocznego Programu Współpracy Powiatu
Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok, w celu zaopiniowania
ofert składanych w otwartych konkursach ofert Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
powołuje Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją.
W skład Komisji wchodzą:
1. Dyrektor właściwej jednostki organizacyjnej lub kierownik właściwej komórki
organizacyjnej Starostwa Powiatowego.
2. Pracownik merytoryczny właściwej jednostki organizacyjnej lub komórki organizacyjnej
Starostwa Powiatowego.
3. Osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy niebiorące udziału w konkursie.
4. W skład Komisji mogą zostać powołane także osoby posiadające specjalistyczną wiedzę
w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. Osoby te
mogą w szczególności:
a) uczestniczyć w pracach Komisji z głosem doradczym;
b) wydawać opinie.
W skład Komisji, o której mowa w zdaniu pierwszym, może wchodzić dodatkowo przedstawiciel
Wojewody Łódzkiego.
W skład Komisji nie mogą być powoływani reprezentanci podmiotów, którzy ubiegają się w danym
postępowaniu konkursowym o środki z budżetu Powiatu Piotrkowskiego lub pozostający
z Oferentami w takich relacjach, które mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub
interesowność. Na pierwszym posiedzeniu Komisji wszyscy członkowie podpisują zobowiązanie,
że w przypadku zaistnienia powiązań, o których mowa w art. 15 ust. 2d i art. 15 ust. 2f ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, członek Komisji zgłasza ten fakt i zostaje
wówczas wyłączony z oceny oferty podmiotu, z którym występuje powiązanie.
Uczestnictwo w pracach Komisji jest nieodpłatne.
Starosta Powiatu Piotrkowskiego zaprasza przedstawicieli organizacji spełniających ww. kryteria do
zgłaszania swoich kandydatur do pracy w Komisji.
Zgłoszenia na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia prosimy składać
w Kancelarii w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 7, 97 – 300
Piotrków Trybunalski (w miejscu do tego wyznaczonym – przy wejściu do budynku
w przygotowanym do tego celu pudełku) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej – Nieodpłatna pomoc
prawna 2021” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 listopada 2020 roku (decyduje data
wpływ udo urzędu)
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w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Tryb., ul. Dąbrowskiego 7 (pokój numer 2) lub pod
numerem telefonu 44/732-88-18. 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.
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 w Piotrkowie
Trybunalskim w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne
podczas prac w charakterze członka Komisji.
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