Uchwała Nr 103/188/2016
Zarządu Powiatu w Siedlcach
z dnia 3 listopada 2016 roku
w sprawie zmiany ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1b, art. 11 ust. 1 pkt 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia
2013 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn.
zm.) w związku z art. 8 ust.1, art.11 ust. 1 i 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255) Zarząd Powiatu w Siedlcach uchwala,
co następuje:

§1
Zmienia się ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku stanowiącego załącznik nr 1
do Uchwały Nr 97/180/2016 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 10 października 2016 r.
w następujący sposób:
1. Punkt VII ust. 1 ogłoszenia otrzymuje brzmienie:
„1. Zadanie ma być realizowane w terminie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia
31 grudnia 2017 roku w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu, przez co najmniej
4 godziny dziennie.”
2. Punkt VIII ust. 1 ogłoszenia otrzymuje brzmienie:
„Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Siedlcach lub
za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Siedlcach,
ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce do dnia 24 listopada 2016 roku (decyduje data
wpływu do Urzędu) w zamkniętej kopercie, opisanej według poniższego schematu:
nazwa oferenta z adresem, dane kontaktowe oferenta wraz z dopiskiem „Otwarty
konkurs ofert – nieodpłatna pomoc prawna.”
3. Punkt VIII ust. 5 ogłoszenia otrzymuje brzmienie:
„Oferent może uzupełnić złożoną ofertę lub złożyć korektę oferty przed upływem
terminu składania ofert wskazanym w Pkt. VIII ust. 1 ogłoszenia.”

§2
Przedłuża się do dnia 17 listopada 2016 roku termin zgłaszania kandydatów
na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie, wskazany
w załączniku nr 2 do Uchwały Nr 97/180/2016 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia
10 października 2016 r.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Siedleckiemu.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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/-/ Dariusz Stopa

