
ZARZĄD POWATU 
vyRzEs ŃsKi EGO 

UCHWAŁA NR 430/2019 
ZARZĄDU POWIATU WRZES1SISKIEGO 

z dnia 18 listopada 2019 r. 

w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych 
w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na 
prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2020 roku, wskazanych przez 
organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z p6M. zm.), art. 15 ust. 2a i ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. mi.), 
art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 294), w związku z § 10 
ust. 4 Uchwały nr 88/XIV/2019 Rady Powiatu Wrzesińslciego z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie 
uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 2020 r." uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ogłasza się nabór członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych 
w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego 
na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2020 roku, wskazanych przez 
organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

§ 2. 1. Treść ogłoszenia o naborze członków komisji konkursowej stanowi załącznik nr 1 
do niniejszej uchwały. 

2. Wzór formularza zgłoszeniowego kandydata stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie 
Informacji Publicznej powiatu wrzesińskiego oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
Starostwa Powiatowego we Wrześni. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Dbnizy Jaśniewlez 
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