UCHWAŁA NR 283/2018
ZARZĄDU POWIATUSZTUMSKIEGO
z dnia 22 października 2018 roku
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do
opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania
publicznego Powiatu Sztumskiego w roku 2019 z zakresu udzielania nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) oraz art. 15 ust. 2a, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.),
Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:
§1.
Postanawia się zamieścić na oficjalnej stronie internetowej Powiatu Sztumskiego, w
Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sztumie
ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania
złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu
Sztumskiego w roku 2019 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
§2.
Nabór o którym mowa w ust. 1, przeprowadzony będzie w terminie od dnia 23 października
do 31 października 2018 r.
§3.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sztumskiemu.
§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Sztumski
/-/ Wojciech Cymerys

UZASADNIENIE
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.

450 ze zm) oraz uchwalonym Programem Współpracy Powiatu Sztumskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2018 r. każdorazowo, w związku z ogłoszonym otwartym
konkursem ofert na wykonywanie zadań publicznych wynikających z programu współpracy
powiatu z organizacjami pozarządowymi na 2019 r. w celu opiniowania ofert składanych w
otwartym konkursie ofert Zarząd Powiatu powołuje Komisję konkursową. W związku z
planowanym ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania
publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu
Sztumskiego w 2019 r. podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

