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ZARZĄD POWIATU PABIANICKIEGO  
OGŁASZA  

NABÓR KANDYDATÓW DO KOMISJI KONKURSOWEJ  
DO OPINIOWANIA OFERT NA REALIZACJ Ę ZADAŃ PUBLICZNYCH  

W ZAKRESIE PROWADZENIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY 
PRAWNEJ W 2017 ROKU 

 
1. Kandydatów do komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe                

lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) z wyłączeniem 
organizacji i podmiotów biorących udział   w konkursie.  

2. Kandydatów należy zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej www.powiat.pabianice.bip.info.pl, pod adresem: 
http://powiat.pabianice.bip.info.pl/dokument.php?iddok=12583&idmp=1081&r=r=r  
w terminie do dnia 25 listopada 2016 r. do godz. 1500. 

3. Formularze należy składać w Starostwie Powiatowym w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, 
Biuro Zarządu, budynek bud A, pok. Nr 26 

4. W przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą o zachowaniu terminu decyduje data wpływu 
do Starostwa Powiatowego w Pabianicach potwierdzona pieczęcią wpływu. 

5. Nie będą przyjmowane zgłoszenia przesłane drogą elektroniczną oraz faksem. 
6. Kandydat na członka komisji konkursowej zobowiązany jest zapoznać się z zasadami                  

i trybem działania komisji konkursowych określonymi w rocznym Programie Współpracy 
Powiatu Pabianickiego z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa         
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego                     
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817).. 

7. Kandydat na członka komisji konkursowej zobowiązany jest zapoznać się z przepisami 
prawa regulującymi zasady zlecania zadań publicznych i udzielania dotacji, w tym                   
w szczególności z ustawą z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                     
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817). 

8. Kandydat na członka komisji konkursowej zobowiązany jest zapoznać się z warunkami 
otwartego konkursu ofert określonymi w ogłoszeniu o tym konkursie.  

9. Zarząd Powiatu Pabianickiego zastrzega sobie możliwość dokonania wyboru członków      
do komisji konkursowej spośród zgłoszonych kandydatów bez podawania uzasadnienia 
dokonanego wyboru.  

10. W przypadku braku frekwencji kandydatów wybranych do komisji bądź absencji 
kandydata Zarząd może uzupełnić skład komisji konkursowej o kolejną osobę z listy 
kandydatów.  

 
 
 
 
 


