
Uchwała Nr 71/247/2020 

Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 28.10.2020r. 

 

 

w sprawie powołania i określenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania 

ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie   prowadzenia punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Namysłowskiego w 2021 

roku w miejscowości Pokój ul. Sienkiewicza 8. 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2020, poz. 920),  art. 15 ust. 2a, 2b, 2da, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 , poz. 1057) 

oraz uchwały Nr XII/96/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 27 listopada 2019 r.  

w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Namysłowskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 

rok., Zarząd Powiatu Namysłowskiego uchwala, co następuje: 

§ 1.Powołuje się komisję konkursową do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie 

ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność 

pożytku publicznego,  prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub 

świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Namysłowskiego 

w 2021 roku w miejscowości Pokój,. w następującym składzie: 

1) Przedstawiciele Zarządu Powiatu Namysłowskiego: 

a) Tomasz Wiciak Wicestarosta Powiatu Namysłowskiego członek Zarządu Powiatu 

Namysłowskiego,  

b) Zbigniew Bratosiewicz członek Zarządu Powiatu Namysłowskiego.  

2) Przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Namysłowie: 

a) Anna Wołoszczuk, 

b) Emilia Wołczańska, 

c) Katarzyna Paradowska 

§ 3.Na Przewodniczącego ww. komisji konkursowej wyznacza się - Tomasza Wiciaka 

Wicestarostę Powiatu Namysłowskiego Członka Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

§ 4.Przyjmuje się Regulamin pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych  

w otwartym konkursie ofert na Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 

świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie 

Powiatu Namysłowskiego w 2021 roku w miejscowości Pokój ul. Sienkiewicza 8”, 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 5.Wykonanie uchwały powierza się Staroście Namysłowskiemu. 

§ 6.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 



Członkowie Zarządu Powiatu 

Namysłowskiego 

 

 Przewodniczący Zarządu Powiatu 

Namysłowskiego 

Tomasz Wiciak 

 

Zbigniew Bratosiewicz 

                     Konrad Gęsiarz 

 

Piotr Lechowicz 

 

Andrzej Zielonka 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 71/2472020 

 Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

                            z dnia 28.10.2020 r. 

 

Regulamin pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym 

konkursie ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, 

prowadzącą działalność pożytku publicznego, prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy 

prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania 

nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego na terenie Powiatu Namysłowskiego w 2021 roku w miejscowości Pokój 

ul. Sienkiewicza 8 

§ 1. 

1. W pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert 

na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub 

świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu 

Namysłowskiego w 2021 roku w miejscowości Pokój, ul. Sienkiewicza 8. , zwanej dalej 

komisją nie może brać udziału osoba, w stosunku do której zachodzą przesłanki określone  

w art. 24 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 

z 2020 r., poz. 256). dotyczące wyłączenia pracownika.  

2. Wszyscy członkowie komisji przed rozpoczęciem prac komisji są zobowiązani do złożenia 

pisemnego oświadczenia, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu. 

 

§ 2. 

1. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. 

2. Uczestnictwo w komisji jest całkowicie nieodpłatne i dobrowolne. 

3. Prace komisji są prowadzone, jeżeli w jej posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa jej 

członków. 

4. Decyzje komisji podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu 

komisji, w głosowaniu jawnym. 

 

§ 3. 

1. Postępowanie konkursowe Komisja przeprowadza w dwóch etapach: 

I ETAP obejmuje: 

1. Ocenę formalną złożonych ofert, co do zgodności z Regulaminem konkursu; 

2. Wskazanie ofert spełniających wymagania formalne; 

II ETAP obejmuje: 

1. Merytoryczną ocenę ofert dopuszczonych do rozpatrzenia; 

2. Rekomendację Zarządowi Powiatu Namysłowskiego pozytywnie zaopiniowanych 

ofert. 

Oceny merytorycznej ofert dokonuje się poprzez wypełnienie przez obecnych na   posiedzeniu 

członków Komisji „Kart Oceny Merytorycznej Ofert”;  

3. Na podstawie punktacji uzyskanych na Kartach, o których mowa w ust. 1, sporządza się listę 

ofert z wyszczególnieniem ilości uzyskanych punktów; 

3. Komisja rekomenduje Zarządowi Powiatu Namysłowskiego oferty, które uzyskały 

największą ilość punktów;  

4. Z czynności Komisji sporządza się protokół przekazywany Zarządowi Powiatu 

Namysłowskiego wraz z listą zaopiniowanych ofert; protokół podpisują członkowie 

Komisji; 



5. Funkcję protokolanta w trakcie obrad komisji pełni Pełnomocnik ds. współpracy  

z organizacjami pozarządowymi Anna Wołoszczuk , merytorycznie odpowiedzialna za 

zadanie. 

6. Ostateczną decyzję o wyborze jednej oferty podejmuje Zarząd Powiatu 

Namysłowskiego. 

 

§ 4 

Komisja ulega rozwiązaniu po podjęciu przez Zarząd Powiatu Namysłowskiego decyzji 

o dofinansowaniu zgłoszonych zadań. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych  

w otwartym konkursie ofert na prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego na terenie Powiatu Namysłowskiego w 2021 roku w miejscowości Pokój,  

stanowiący załącznik do Uchwały nr 71/247/2020 

Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 28.10.2020 r. 

 

OŚWIADCZENIE CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ 

 

Ja niżej podpisana/y……………………………………………………………………………., 

 

zasiadając w komisji konkursowej opiniującej oferty, które wpłynęły w otwartym konkursie 

ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo 

udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego na terenie Powiatu Namysłowskiego w 2021 roku w miejscowości Pokój 

ul. Sienkiewicza 8, oświadczam, że nie jestem związany/a z Podmiotami wnioskującymi  

o dotację, zatem nie występują przesłanki wykluczające możliwość zasiadania przeze mnie  

w w/w komisji konkursowej, w szczególności: 

-  nie jestem osobą, która wchodzi w skład organów statutowych lub pełni funkcję kierowniczą 

w którymkolwiek z ww. podmiotów; 

- nie jestem pracownikiem, przedstawicielem bądź członkiem któregokolwiek z ww. 

podmiotów; 

- nie pozostaję z osobami związanymi z ww. podmiotami w związku małżeńskim albo  

w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub w linii bocznej do drugiego 

stopnia, bądź będąc związaną/ym z nimi z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli (również 

po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli). 

 

 

Miejscowości i data                Podpis 

 

……………………………                                                                            ….………………….………..                  


