
ZAWĄD PowlATU
GOROWSKIEGO

Uchwała
Zar ządu P owi atu Górowskiego

Nr 9712022

z dnia 1 8 listopada 2022 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferĘ złożone w otwarĘm

konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. ,rProwadzenie punkfu

nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz

realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Górowskiego

w 2023 roku".

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. rr sarnorzątlzic
powiatowym (Dz. tJ. z'20'2'2 r. poz. 15'26:) oraz art. l5 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia}}}3
roku cl działalności pożytku publicznego i o wolontariacię (Dz.U. zŻ022 t. poz. 1327)

Larząd Powiatu GÓrowskiego uchwala, co następuje:

$ 1. Powołuje się komisję konkursową do oceny ofert złoŻonych w ramach otwartego

koŃursu ofert na realizację zadania publicznego pn. o,Prowadzenie punktu nieodpłatnej

pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadan

zzabesu edukacji prawnej na terenie Powiatu Górowskiego w 2023 roku'', w składzie:

1. Andrzej Rogala - przewodniczący

2. Wiesław Pospiech - wiceprzewodniczący

3. Plotr Wołowicz _ czlonek

4. Jerry Bajor - członek

$ 2. Regulamin pracy komisji konkursowej stanowi załącznikdo niniejszej uchwały.

$ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu

Górowskiego.

$ 4. Uohwała wclrtldzi w życie z dnietrr podjęcia.
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Załącznik do Uchwały Nr 9'l/2022
Zarządll Powiatu Górowskiego

z dnia 18 listopada 2022r.

Regulamin
pracy komisji konkursowej oceniającej oferty z|ożone w ramach

konkursu ofert na realizację zadania publicznego
pn. ,,Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

lub nieo d p łatn e go p o radn ictwa obyw atels kiego or az r ealizacja zadafit
z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Górowskiego w 2023 roku''

1. Komisja pracuje w składzie osobowym powołanym uchwałą Zarządu Powiatu
Górowskiego. Pracą komisji kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności
Wiceprzewodniczący. Posiedzenie komisji jest wa:Żne, jeŻeLi uczestniczy w nim co
najmniej połowa jej składu osobowego'

2. ofbrly nie spełrriające wymogów fornralnych, złoŻone po terminie' na niewłaściwych
formularzach, niekompletne, nieczytelne lub podpisane przez osoby nieuprawnione nie
będą rozpatrywane.

3. Komisja ocenia oferty stosując kryteria i punktację zgodnie z zapisatti ogłoszenia
konkursowego.

4. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół zawierujący Wkaz ofert, którym
rekomenduje się udzielenie dotacj i.

5. Termin prac komisji ustala Przewodniczący


