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POWIATOWE CENTRUM POMOCY ROTOM 
Ul. Dąbrowskiego 46, 89.100 Naido nad Notecią 
woj. kuiawsko-oomorskie, tel. 52 325 17 24 

Nakło nad Notecią, 22.09.2022r. 

OGŁOSZENIE STAROSTY NAKIELSKIEGO 

DOTYCZĄCE NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ 
DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ W ROKU 2023 ZADAŃ Z ZAKRESU NIEODPŁATNEJ POMOCY 
PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ 

Starosta Nakielski na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2022r. poz. 1327 ze zm.), zaprasza przedstawicieli 
organizacji pozarządowych lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do zgłaszania 
kandydatury na członka komisji konkursowej, powołanej do oceny ofert na realizację zadań z zakresu 
nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej 
w 2023 roku. 

ł. Celem naboru jest wyłonienie kandydata na członka komisji konkursowej reprezentującego 
organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 powołanej ustawy, 
zainteresowanego udziałem w pracach komisji konkursowej. Komisja powołana zostaje przez Zarząd 
Powiatu Nakielskiego do wyłonienia organizacji, której powierzone zostanie prowadzenie punktów 
nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu 
Nakielskiego. 

2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w komisji jej członkom nie będzie 
przysługiwać zwrot kosztów podróży. 

3. Wymagania stawiane kandydatom: 

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

- nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie, 

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

- mają przynajmniej roczne doświadczenie w zakresie składania ofert na realizację zadania 
publicznego oraz jego realizacji i rozliczenia, 

- reprezentują organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy zgodnie 
z zapisami statutu lub innymi dokumentami. 

4. Oferty należy składać zgodnie z formularzem zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do 
niniejszego ogłoszenia pisemnie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad 
Notecią ul. Dąbrowskiego 46, 89-100 Nakło nad Notecią do dnia 7 października 2022r. do godziny 
15.30. 

Spośród złożonych ofert Zarząd Powiatu Nakielskiego dokona wyboru przedstawicieli w/w 
podmiotów do przedmiotowej komisji, spełniających określone w ogłoszeniu kryteria ze szczególnym 
uwzględnieniem doświadczenia w zakresie składania ofert na zadania publiczne oraz ich realizację. 

Informacja ta zostanie umieszczona na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej oraz 
tablicy ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią. 
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