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Nowy Dwór Gdański, 11.10.2017 r. 

 

Nabór członków Komisji konkursowej opiniującej oferty  

w ramach otwartego konkursu na realizację w roku 2018 zadania publicznego  

w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. 

 

1. Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim zaprasza przedstawicieli organizacji 

pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1817  

z późn. zm.) do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3  ustawy na członków komisji konkursowej opiniującej oferty 

złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego  

w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. 

 

2. W skład Komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji 

pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, biorących udział w konkursie. 

 

3. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, może zgłosić tylko 

jednego kandydata. 

 

4. Osoby zainteresowane udziałem w pracach Komisji proszone są o wypełnienie stosownego 

formularza zgłoszeniowego na członka Komisji konkursowej. Formularze należy dostarczyć 

do Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim (sekretariat), ul. gen. Władysława 

Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański, za pośrednictwem poczty (decyduje data 

wpływu do Urzędu) na ww. adres lub przesłać e-mailem: starostwo@nowydworgdanski.pl  

do dnia 19 października 2017 r. 

 

5. 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.  

6. Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim powołuje członków Komisji konkursowej 

złożonej z przedstawicieli Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim lub osób przez 

niego upoważnionych oraz 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych spośród zgłoszonych 

wcześniej kandydatur, na podstawie kolejności ich zgłoszeń. 

 

Załącznik: 

1. Formularz zgłoszenia na kandydata Komisji konkursowej na rok 2018. 

  

Starosta 

     (-) 

                   Zbigniew Ptak 
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