
   

          

O G Ł O S Z E N I E 

 

o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie 

ofert na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego, edukacji prawnej oraz mediacji na terenie powiatu opolskiego w 2021 r.  

1. Starosta Opolski, na podstawie art. 15 ust. 2a, 2d oraz 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.  Dz. U. 2020 r. poz. 1057) zaprasza 

osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do prac 

w komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na 

udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego, edukacji prawnej oraz mediacji przez organizacje pozarządowe na terenie 

powiatu opolskiego w 2021 r. 

2. W skład komisji konkursowej mogą wejść osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub 

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:  

 są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych;  

 nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie. 

3. Komisja konkursowa ocenia pod względem formalnym i merytorycznym oferty złożone 

w otwartym konkursie ofert na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, edukacji prawnej oraz mediacji na terenie powiatu 

opolskiego w 2021 r., w oparciu o kryteria określone w treści ogłoszenia o konkursie. 

4. Zgłoszenie kandydata do udziału w komisji konkursowej nie jest jednoznaczne z powołaniem 

go do składu komisji. 

5. 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 Opolskiego, 

 biorąc pod uwagę posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas 

prac w charakterze członka komisji konkursowej. 

6. Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego 

formularza zgłoszeniowego na członka komisji konkursowej i przesłanie go w terminie do dnia  

17 listopada 2020 r.  na adres Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29, 45 - 068 Opole 

lub  e-mailem  pod adres: starostwo@powiatopolski.pl  

7. 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.  

8. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wszystkich wymaganych informacji i podpisów nie będą 

brane pod uwagę przy tworzeniu listy. 

 


