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                Uchwała Nr 710/2021 

                Zarządu Powiatu Mławskiego 

                   z dnia 23.09.2021r.  

 

w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert   

                  złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego                 

                  w zakresie powierzenia prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie  

                  nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa  

                  obywatelskiego na terenie Powiatu Mławskiego w 2022 roku. 

 

 

       Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym  (Dz. U. z 2020r., poz. 920 ze zm.) oraz art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia                    

24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r., 

poz. 1057 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej 

pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej                         

(Dz. U. z 2021r., poz. 945), Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

W związku z zamiarem ogłoszenia przez Zarząd Powiatu Mławskiego, w miesiącu 

październiku 2021 roku, otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego                          

w zakresie powierzenia prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej 

pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie 

Powiatu Mławskiego  w 2022 roku, 

ogłasza się nabór dwóch kandydatów na członków komisji konkursowej reprezentujących 

organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do opiniowania ofert złożonych                    

w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia 

prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub 

świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Mławskiego                  

w 2022 roku. 
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§ 2. 

 

Szczegółowe warunki naboru kandydatów określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

 

§ 3. 

 

Ogłoszenie podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa 

Powiatowego  w Mławie,  na stronie internetowej urzędu oraz tablicy ogłoszeń w budynku 

Starostwa Powiatowego w Mławie przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 6. 

 

§4 

 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Staroście Mławskiemu i Sekretarzowi Powiatu. 

 

§5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

                                                                                  

                                                   Zarząd Powiatu Mławskiego:   

 

                                                                                        Jerzy Ryszard Rakowski  

                                                                                  Zbigniew Markiewicz  

                                                                                   Jolanta Karpińska  

                                                                                  Witold Okumski   

                                                                               Krystyna Zając   
                                                                           

 

 

 


