
Ciechanów, dnia 22 października 2021 roku 

 

 

Organizacje pozarządowe     

z terenu powiatu ciechanowskiego   

  

 

Ogłoszenie 

o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do 

Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia 

otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań 

publicznych powiatu ciechanowskiego w zakresie 

prowadzenia punktów, w których będzie udzielana 

nieodpłatna pomoc prawna i świadczone nieodpłatne 

poradnictwo obywatelskie 

 

Na podstawie art. 15 ust. 2 a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020 poz. 1057 ze zm.) oraz § 20 Programu 

współpracy powiatu ciechanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o 

których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

rok 2021, Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ogłasza nabór przedstawicieli organizacji 

pozarządowych do składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert 

na realizację w 2022 roku zadań publicznych powiatu ciechanowskiego w zakresie 

prowadzenia punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna i świadczone 

nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. 

 Zadaniem komisji jest ocena formalna i merytoryczna ofert na wsparcie realizacji zadań 

publicznych w zakresie prowadzenia punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc 

prawna i świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, określonych w treści ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert. 

Zgłoszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej należy 

przesłać lub złożyć osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ciechanowie ul. 17 

Stycznia 7 w Biurze Obsługi Mieszkańca, parter, bądź za pośrednictwem poczty na w/w adres 

w terminie do dnia 2 listopada, 2021 roku. 



 Udział w posiedzeniach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i za udział w 

posiedzeniach Komisji Konkursowej nie przysługuje zwrot kosztów. 

Formularz zgłoszenia kandydata do Komisji Konkursowej w załączeniu do niniejszego 

ogłoszenia. 

 

 

    WICESTAROSTA   

/-/ Marek Marcinkowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formularz zgłoszenia kandydata  

na członka komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych w ramach 

otwartego konkursu ofert na realizację zadań  publicznych Powiatu Ciechanowskiego na 

rok 2022 w zakresie prowadzenia punktów NPP i NPO 
   

 

Dane dotyczące kandydata na członka komisji 

 
Imię i nazwisko 

 

 

 

 

Deklaruję chęć udziału w pracach komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert 

złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. 

       

…………………………………. 

(data i czytelny podpis kandydata 

na członka komisji konkursowej) 

 

Dane dotyczące organizacji lub podmiotu zgłaszającego kandydata 
 

Nazwa organizacji /podmiotu 
 

 

 

 
Forma prawna  

Nazwa i numer dokumentu 

potwierdzającego status prawny 
 

Adres do korespondencji  

Nr telefonu  

Zgłaszamy w/w kandydata do prac w ramach komisji konkursowej, jako reprezentanta 

naszej organizacji / podmiotu.  

Uzasadnienie: 

 

 
 

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

(miejscowość, data)                         (pieczęć organizacji/podmiotu)                    (podpisy osób upoważnionych                                

do reprezentacji 

organizacji/podmiotu)  


