
Zarządzenie Nr 186/2021 
Starosty Kieleckiego 

z dnia 21 października 2021 r. 
 

w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych     

w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Powierzenie 

prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub 

świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu 

Kieleckiego w 2022 roku”. 

Na podstawie § 10 ust. 1 pkt 7 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kielcach, 
przyjętego Uchwałą Nr 122/160/2020 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 23 czerwca 2020 r. z późn. 
zm. w związku z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 
sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz 
edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945), zarządzam co następuje: 

§ 1. 

Ogłaszam nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej reprezentujących organizacje 

pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert  

na realizację zadania publicznego pod nazwą „Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych  

na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kieleckiego w 2022 roku.” 

§ 2. 

1. Ogłoszenie o naborze na członków Komisji konkursowej, które stanowi załącznik nr 1  

do niniejszego zarządzenia, zostanie zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej, w Biuletynie 

Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kielcach. 

2. Do ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1 dołącza się formularz zgłoszenia, stanowiący załącznik  

do ogłoszenia. 

§ 3. 

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego 

Starostwa Powiatowego w Kielcach. 

§ 4. 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Sekretarz Powiatu. 

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

    

WICESTAROSTA  

Tomasz Pleban  

 


