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                                                                                                                   Załącznik Nr 1                                

                                                                                                                              do Uchwały Nr 1074/2018 

                                                                                                                              Zarządu Powiatu Mławskiego 

                                                                                                                              z dnia 18.10.2018r. 

 

O G Ł O S Z N I E 

 

Zarząd Powiatu Mławskiego ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji 

Konkursowej do opiniowania ofert  złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację 

zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia jednego punktu 

przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i jednego punktu 

przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także 

realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Mławskiego w 2019 

roku.  

 

 

I.INFORMACJE OGÓLNE 

 

Zarząd Powiatu Mławskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione                   

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego                              

i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2018r. poz. 450 z późn. zm.) do zgłaszania swoich  

przedstawicieli na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym 

konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia 

jednego punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i jednego punktu 

przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także realizacji 

zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Mławskiego w 2019 roku.  

 

II. WYMAGANIA DOTYCZACE KANDYDATÓW 

1. Członkiem Komisji Konkursowej może być osoba wskazana przez organizację 

pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. 

2. W skład Komisji Konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji 

pozarządowych biorących udział w konkursie. 
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III.  ZADANIA KOMISJI KONKURSOWEJ 

 

1. Do zadań Komisji Konkursowej należy ocena i opiniowanie ofert złożonych                        

w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia 

prowadzenia jednego punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy 

prawnej i jednego punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego, a także realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie 

Powiatu Mławskiego w 2019 roku.  

2. Szczegółowy zakres prac Komisji będzie określała uchwała Zarządu Powiatu 

Mławskiego w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej oraz przyjęcia 

Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym 

konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia 

jednego punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i jednego 

punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,      

a także realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Mławskiego               

w 2019 roku. 

 

IV. WYBÓR KANDYDATÓW DO PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ 

 

1. Zgłoszenie kandydata do udziału w Komisji Konkursowej nie jest jednoznaczne                             

z powołaniem go do składu komisji; 

2. Ostateczny skład Komisji Konkursowej ustala Zarząd Powiatu Mławskiego w drodze 

uchwały; 

3. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży. 

 

V. TERMIN I SPOSÓB ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO KOMISJI 

 

1. Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie 

formularza zgłoszeniowego na członka komisji konkursowej, który stanowi załącznik 

do niniejszego ogłoszenia i złożenie go w terminie do dnia 31 października 2018r.  

 do kancelarii Starostwa Powiatowego w Mławie ul. Władysława Stanisława 

Reymonta 6, pok. nr 11 z dopiskiem na kopercie „Kandydat na członka 

komisji konkursowej”; bądź 
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 pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Mławie ul. Władysława Stanisława 

Reymonta 6, 06-500 Mława z dopiskiem na kopercie „Kandydat na członka 

komisji konkursowej”. 

Decyduje data wpływu zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Mławie, a nie data stempla 

pocztowego.  

2. 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 2003r. o działalności pożytku publicznego                                     

i o wolontariacie, z ramienia których podmiot występuje. 

 

VI. UWAGI KOŃCOWE 

 

1. Zastrzega się prawo do zmiany terminu składania zgłoszeń. 

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

nie będą brane pod uwagę przy wyborze członków Komisji Konkursowej. 

3. W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli 

organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, 

dokona Zarząd Powiatu Mławskiego biorąc pod uwagę posiadane przez kandydata 

kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac w charakterze członka komisji 

konkursowej.  

 

  

 

                                                                       Podpisy członków                 

                                                    Zarządu Powiatu Mławskiego:   

 

                                                                          1.Włodzimierz A. Wojnarowski ........................ 

                                                                          2.Barbara Gutowska .......................................... 

                                                                          3.Marcin Burchacki ........................................... 

                                                                          4.Michał Danielewicz ........................................ 

                                                                          5.Marek W. Linkowski ...................................... 

 


