
Uchwala Nr V/201/2020 
Zarządu Powiatu Łobeskiego 

z dnia 16 września 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do 
opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania 
publicznego Powiatu Łobeskiego w roku 2021 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(t. j. Dz. U. z 2020 poz. 920) oraz at1. 15 ust. 2a, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1057), Zarząd 
Powiatu Łobeskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Postanawia się zamieścić na oficjalnej stronie internetowej Powiatu Łobeskiego, 

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeó. Starostwa Powiatowego 
w Łobzie ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do 
opiniowania złożonych ofert w otwatiym konkursie ofe1i na realizację zadania publicznego 
Powiatu Łobeskiego w roku 2021 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawneJ oraz 
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 

§2. Nabór o którym mowa w ust. 1, przeprowadzony będzie w terminie od dnia 22 września 
2020 r. do 7 października 2020 r. 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łobeskiemu. 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Członkowie Zarządu: 

Renata Kulik 

Krzysztof Gwóźdź 

Józef Bąk 

Andrzej Gradus 

Bożena Karmasz 



OGŁOSZENIE 

Załącznik do uchwały nr V/201/2020 
Zarządu Powiatu Łobeskiego 
z dnia 16 września 2020 r. 

o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone 
w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Łobeskiego 
w roku 2021 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

Napcx:!stawieatt 15ust.2a,2dustawyzdnia24kwietnia2003r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Zarząd Powiatu w Łobzie zaprasza do 
wskazywania osób zwanych dalej kandydatami, na członków komisji konkursowych do 
opiniowania złożonych ofe11 w otwmtym konkursie ofert na realizację zadania publicznego 
Powiatu Łobeskiego w roku 2021 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 

1. Celem naboru jest utworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowej 
wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w mt. 3 ust. 3 
ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracy komisji konkursowej powołanej do 
opiniowania ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Łobeskiego w roku 2021 z 
zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku. 

2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w komisji jej członkom 
nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży. Posiedzenie komisji odbędzie się w 
Starostwie Powiatowym w Łobzie w godzinach pracy Urzędu. 

3. Zadania Komisji Konkursowej: 
- ocena formalna i merytoryczna ofe11 na realizację zadań publicznych złożonych do 

otwmtego konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści otwartego 
konkursu ofe11, 

- proponowanie przyjęcia lub odrzucenia ofe1ty na realizację zadania publicznego, 
- proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofe11, 
- rekomendowanie zaopiniowanych ofe11 Zarządowi Powiatu w Łobzie. 

4. Wymagania stawiane kandydatom: 
W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji 
pozarządowych lub podmiotów wymienionych w mt. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie biorących udział w konkursie. 

5. Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego 
formularza zgłoszeniowego na członka komisji konkursowej i przesłanie go na adres 
Starostwa Powiatowego w Łobzie, ul. Konopnickiej 41, 73-150 Łobez, w terminie do dnia 
7 października 2020 r. drogą pocztową lub złożenie bezpośrednio w sekretariacie 
(I piętro). Fonnularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione 
do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ramienia których kandydat 
występuje. 

6. W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli 
organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w mt. 3 ust 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokona Zarząd Powiatu w Łobzie w 
oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas pracy 
w charakterze członka komisji konkursowej. 


