Otwarty konkurs ofert
12
XML

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na
powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej
pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej dla
mieszkańców powiatu przeworskiego w 2021 roku
Załączniki:
Uchwała Nr 112/41/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia
otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej dla mieszkańców powiatu przeworskiego w
2021 roku oraz Protokół Komisji Konkursowej

1.88 MB

Podmiot publikujący Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Wytworzył

Piotr Sidor - Naczelnik Wydziału Gospodarczego i Zamówień Publicznych 2020-11-24

Publikujący

Marek Nowak

2020-11-24 15:31

Modyfikacja

Marek Nowak

2020-11-24 15:34

Rejestr zmian
XML

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej
opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert
na powierzenie realizacji zadania publicznego w
zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie w okresie
01.01.2021 r. – 31.12.2024 r...
Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie
realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie w okresie
01.01.2021 r. – 31.12.2024 r, czterech całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego oraz
prowadzenia centrum administracyjnego do obsługi ekonomiczno- administracyjnej, organizacyjnej dla tych placówek”

Załączniki:
Uchwała Nr 99/37/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 27 października 2020 roku w sprawie ogłoszenia
naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie
ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
pod nazwą: „Prowadzenie w okresie 01.01.2021 r. - 31.12.2024 r. czterech całodobowych placówek
opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego oraz prowadzenia centrum administracyjnego do obsługi
ekonomiczno-administracyjnej, organizacyjnej dla tych placówek"
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 99/37/20 - Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej
oferty złożone w otwartym konkursie ofert

Otwarty konkurs ofert

832.86
KB

21.58
KB

Otwarty konkurs ofert
Podmiot publikujący Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Wytworzył

Starostwo Powiatowe w Przeworsku 2020-10-28

Publikujący

Marek Nowak

2020-10-29 09:04

Modyfikacja

Marek Nowak

2020-10-29 09:07

Rejestr zmian
XML

Otwarty konkurs ofert pn. „Prowadzenie w okresie
01.01.2021 r. – 31.12.2024 r, czterech całodobowych
placówek opiekuńczo-wychowawczych typu
socjalizacyjnego oraz prowadzenia centrum
administracyjnego do obsługi ekonomicznoadministracyjnej, organizacyjnej dla tych placówek”
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia z zakresu wspierania rodziny i
systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2024 r, czterech całodobowych
placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego oraz prowadzenia centrum administracyjnego do obsługi
ekonomiczno- administracyjnej, organizacyjnej dla tych placówek”.

Załączniki:
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 98/37/20 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Uchwała Nr 98/37/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 27 października 2020 roku w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodzinnej pieczy
zastępczej i systemu pieczy zastępczej, pod nazwą: „Prowadzenie w okresie 01.01.2021 r. - 31.12.2024 r.
czterech całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego oraz prowadzenia
centrum administracyjnego do obsługi ekonomiczno- administracyjnej, organizacyjnej dla tych placówek"

36.46
KB
509.57
KB

Podmiot publikujący Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Wytworzył

Starostwo Powiatowe w Przeworsku 2020-10-28

Publikujący

Marek Nowak

2020-10-29 09:00

Modyfikacja

Marek Nowak

2020-10-29 09:02

Rejestr zmian
XML

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie
realizacji zadnia publicznego w zakresie prowadzenia
punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz
edukacji prawnej na terenie powiatu przeworskiego w
2021 roku
Zarząd Powiatu Przeworskiego
ogłasza otwarty konkurs ofert na
powierzenie realizacji zadnia publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej,
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu
Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert
przeworskiego w 2021 roku.

Załączniki:
Uchwała Nr 96/36/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadnia publicznego w zakresie prowadzenia punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
na terenie powiatu przeworskiego w 2021 roku

466.38
KB

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 96/36/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 16 października 2020r. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadnia publicznego w zakresie prowadzenia
punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji
prawnej na terenie powiatu przeworskiego w 2021 roku

52.80
KB

Podmiot publikujący Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Wytworzył

Piotr Sidor - Naczelnik Wydziału Gospodarczego i Zamówień Publicznych 2020-10-16

Publikujący

Marek Nowak

2020-10-16 12:25

Modyfikacja

Marek Nowak

2020-10-30 11:13

Rejestr zmian
XML

Powołanie Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania
ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na
powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie
prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla
mieszkańców powiatu przeworskiego w 2021 roku
Powołanie Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie
realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej dla mieszkańców powiatu przeworskiego w 2021 roku.

Załączniki:
14.50
KB

Regulamin pracy Komisji Konkursowej
Uchwała Nr 97/36/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 16 października 2020r. w sprawie powołania
Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie
realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej dla mieszkańców powiatu przeworskiego w
2021 roku

598.81
KB

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Dla nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

17.55
KB

Załącznik nr 2 do Regulaminu Dla nieodpłatnej pomocy prawnej

19.54
KB

Podmiot publikujący Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Wytworzył

Piotr Sidor - Naczelnik Wydziału Gospodarczego i Zamówień Publicznych 2020-10-16

Publikujący

Marek Nowak

2020-10-16 12:34

Modyfikacja

Marek Nowak

2020-10-16 12:42

Rejestr zmian
XML

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji
Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert

konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym
konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego
poradnictwa prawnego oraz edukacji prawnej na
terenie powiatu przeworskiego w 2021 r.
Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Starosta
Przeworski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 niniejszej
ustawy do zgłaszania swoich przedstawicieli na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym
konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa prawnego oraz edukacji
prawnej na terenie powiatu przeworskiego w 2021 roku.

Załączniki:
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 88/30/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 14 września 2020 roku Formularz zgłoszenia Kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji
konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa prawnego oraz edukacji prawnej dla
mieszkańców powiatu przeworskiego w 2021 roku

17.20
KB

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 88/30/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 14 września 2020 roku Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert
na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa prawnego
oraz edukacji prawnej na terenie powiatu przeworskiego w 2021 roku

436.99
KB

Uchwała Nr 88/30//20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 14 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia
naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie
ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy
prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej dla mieszkańców
powiatu przeworskiego w 2021 roku

546.67
KB

więcej
Podmiot publikujący Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Wytworzył

Piotr Sidor - Naczelnik Wydziału Gospodarczego i Zamówień Publicznych 2020-09-14

Publikujący

Marek Nowak

2020-09-14 12:24

Modyfikacja

Marek Nowak

2020-09-14 12:35

Rejestr zmian
XML

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego w 2020 roku.

Załączniki:
Protokół Komisji Konkursowej powołanej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu
ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

Otwarty konkurs ofert

778.77
KB

Otwarty konkurs ofert
Uchwała Nr 48/13/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 23 kwietnia 2020 roku w sprawie wyboru oferty i
przyznania dotacji na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego

306.22
KB

Podmiot publikujący Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Wytworzył

Starostwo Powiatowe w Przeworsku 2020-04-28

Publikujący

Marek Nowak

2020-04-28 12:52

Modyfikacja

Marek Nowak

2020-04-28 12:46

Rejestr zmian
XML

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację
w 2020 roku zadania publicznego w zakresie
popularyzacji i upowszechniania różnych dziedzin
sportu m.in. poprzez organizowanie turniejów,
zawodów i mistrzostw
Załączniki:
16.77
KB

Protokół Komisji Konkursowej
Uchwała nr 33/9/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie wyboru oferty i
przyznania dotacji na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie popularyzacji i upowszechniania
różnych dziedzin sportu m.in. poprzez organizowanie turniejów, zawodów i mistrzostw

332.45
KB

Podmiot publikujący Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Wytworzył

Starostwo Powiatowe w Przeworsku 2020-03-11

Publikujący

Marek Nowak

2020-03-11 09:37

Modyfikacja

Marek Nowak

2020-03-11 09:55

Rejestr zmian
XML

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020
roku
Zarząd Powiatu Przeworskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego w
zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Załączniki:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku
Uchwała nr 25 7 20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego
konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego w 2020 roku

Otwarty konkurs ofert

2.35 MB
283.86
KB

Otwarty konkurs ofert
Podmiot publikujący Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Wytworzył

Rafał Anklewicz - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Zamówień
2020-02-27
Publicznych

Publikujący

Marek Nowak

2020-02-27 10:31

Modyfikacja

Marek Nowak

2020-02-27 10:41

Rejestr zmian
XML

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji
konkursowej do opiniowania złożonych ofert w
otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku
zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.2019r., poz.688 - z późn.zm)
Starosta Przeworski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww.
ustawy do udziału w pracach Komisji Konkursowej do opiniowania składanych w otwartym konkursie ofert na realizację w
2020 roku zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Załączniki:
Formularz zgłoszenia do udziału w pracach Komisji Konkursowej

385.06
KB

Informacja o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w
otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

749.07
KB

Uchwała Nr 26/7/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia naboru
kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na
realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego

372.58
KB

Podmiot publikujący Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Wytworzył

Rafał Anklewicz - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Zamówień
2020-02-27
Publicznych

Publikujący

Marek Nowak

2020-02-27 11:06

Modyfikacja

Marek Nowak

2020-02-27 11:11

Rejestr zmian
XML

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji
konkursowej do opiniowania złożonych ofert w
otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku
zadania publicznego w zakresie popularyzacji i
upowszechniania różnych dziedzin sportu m.in. poprzez
organizowanie turniejów, zawodów i mistrzostw
Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.2019r., poz.688 - z późn.zm)
Starosta Przeworski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww.
ustawy do udziału w pracach Komisji Konkursowej do opiniowania składanych w otwartym konkursie ofert na realizację w
Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert
2020 roku zadania publicznego w zakresie popularyzacji i upowszechniania różnych dziedzin sportu m.in. poprzez
organizowanie turniejów, zawodów oraz mistrzostw.

Załączniki:
16.26
KB

Formularz zgłoszenia do udziału w pracach Komisji Konkursowej.
Uchwała nr 7/3/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru
kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na
realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie popularyzacji i upowszechniania różnych dziedzin
sportu m.in. poprzez organizowanie turniejów, zawodów i mistrzostw

569.22
KB
16.56
KB

Załącznik Nr 1 Nabór kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej
więcej
Podmiot publikujący Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Wytworzył

Rafał Anklewicz - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Zamówień
2020-01-29
Publicznych

Publikujący

Marek Nowak

2020-01-29 15:09

Modyfikacja

Marek Nowak

2020-01-30 08:29

Rejestr zmian
XML

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w
2020 roku zadania publicznego w zakresie
popularyzacji i upowszechniania różnych dziedzin
sportu m.in. poprzez organizowanie turniejów,
zawodów i mistrzostw
OGŁOSZENIE
Działając na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art.13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 r., poz.688- z późn.zm.)
Zarząd Powiatu Przeworskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w
zakresie popularyzacji i upowszechniania różnych dziedzin sportu m.in. poprzez organizowanie turniejów,
zawodów i mistrzostw.

Załączniki:
Uchwała nr 8/3/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego
konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie popularyzacji i upowszechniania
różnych dziedzin sportu m.in. poprzez organizowanie turniejów, zawodów i mistrzostw

672.80
KB

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie popularyzacji i
upowszechniania różnych dziedzin sportu m.in. poprzez organizowanie turniejów, zawodów i mistrzostw

24.64
KB

więcej
Podmiot publikujący Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Wytworzył

Rafał Anklewicz - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Zamówień
2020-01-29
Publicznych

Publikujący

Marek Nowak

2020-01-29 14:53

Modyfikacja

Marek Nowak

2020-02-02 15:40

Rejestr zmian
XML

Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na
powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej
pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej dla
mieszkańców powiatu przeworskiego w 2020 roku
Załączniki:
Protokół Komisji Konkursowej

1.16 MB

Uchwała nr 102.47.19 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

574.49
KB

Podmiot publikujący Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Wytworzył

Rafał Anklewicz - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Zamówień
2019-11-29
Publicznych

Publikujący

Marek Nowak

2019-11-29 13:28

Modyfikacja

Marek Nowak

2019-11-29 13:31

Rejestr zmian
XML

Powołanie Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania
ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na
powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie
prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla
mieszkańców powiatu przeworskiego w 2020 roku
Powołanie Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie
realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej dla mieszkańców powiatu przeworskiego w 2020 roku.

Załączniki:
Karta oceny formalnej

713.42
KB

Karta oceny merytorycznej

730.83
KB

Oswiadczenie członka Komisji Konkursowej

196.33
KB

Regulamin pracy Komisji Konkursowej

546.56
KB

Uchwała o powołaniu Komisji Konkursowej

609.12
KB

Podmiot publikujący Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Wytworzył

Rafał Anklewicz - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Zamówień
2019-11-04
Publicznych

Publikujący

Marek Nowak

2019-11-04 15:12

Modyfikacja

Marek Nowak

2019-11-04 15:14

Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert
Rejestr zmian
XML

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji
zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz
edukacji prawnej dla mieszkańców powiatu
przeworskiego w 2020 roku
Działając na podstawie art. 11 ust.2 oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 - t.j. z późn.zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o
nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2019.294 - t.j. z
późn.zm.)
Zarząd Powiatu Przeworskiego
ogłasza otwarty konkurs ofert na
powierzenie realizacji zadnia publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej na terenie powiatu przeworskiego
w 2020 roku.

Załączniki:
Uchwała nr 89 40 19 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 22 października 2019 roku w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert

428.21
KB
34.24
KB

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 89 40 19 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert.
więcej
Podmiot publikujący Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Wytworzył

Rafał Anklewicz - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Zamówień
2019-10-22
Publicznych

Publikujący

Marek Nowak

2019-10-22 15:56

Modyfikacja

Marek Nowak

2019-10-22 21:15

Rejestr zmian
XML

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej Nieodpłatna Pomoc Prawna oraz Świadczenie
Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w 2020 r.
Informacja o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w
otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców
powiatu przeworskiego w 2020 roku.

Załączniki:
Uchwała nr 86 38 19 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 8 października 2019 roku w sprawie ogłoszenia
naboru kandydatów na członkow komisji konkursowej
Otwarty konkurs ofert

407.59
KB

Otwarty konkurs ofert
Załącznik do Uchwały Nr 86 38 19 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 08.10.2019 r. - Informacja o naborze
kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert.

16.27
KB

Załącznik nr 1 do informacji o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych
ofert.

15.89
KB

Podmiot publikujący Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Wytworzył

Rafał Anklewicz - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Zamówień
2019-10-09
Publicznych

Publikujący

Marek Nowak

2019-10-09 15:25

Modyfikacja

Marek Nowak

2019-10-10 12:14

Rejestr zmian
XML

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego w 2019 roku

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego pn. „Wycieczki edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin o
niskich dochodach krzewiące wartościi tradycje narodowe Małych Ojczyzn”
Galeria z wycieczek

Załączniki:
1,016.13
KB

Protokół Komisji Konkursowej
Uchwała Nr 42/18/19 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie wyboru ofert i
przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego w 2019 roku

327.53
KB

Uchwała Nr 43/18/19 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie wyboru ofert i
przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego w 2019 roku

332.33
KB

Podmiot publikujący Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Wytworzył

Rafał Anklewicz - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Zamówień
2019-04-17
Publicznych

Publikujący

Marek Nowak

2019-04-17 14:33

Modyfikacja

Marek Nowak

2019-09-18 14:35

Rejestr zmian
XML

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację
w 2019 roku zadania publicznego w zakresie
popularyzacji i upowszechniania różnych dziedzin
sportu m.in. poprzez organizowanie turniejów,
zawodów i mistrzostw
Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert

Załączniki:
Protokół Komisji Konkursowej

723.80
KB

Uchwała nr 31/12/19 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wyboru oferty i
przyznania dotacji na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie popularyzacji i upowszechniania
różnych dziedzin sportu m.in. poprzez organizowanie turniejów, zawodów i mistrzostw

362.55
KB

Podmiot publikujący Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Wytworzył

Rafał Anklewicz - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Zamówień
2019-03-06
Publicznych

Publikujący

Marek Nowak

2019-03-06 14:55

Modyfikacja

Marek Nowak

2019-03-06 14:59

Rejestr zmian
XML

Ogłoszenie o naborze kandydatów do udziału w
pracach Komisji Konkursowej oceniającej oferty
składane w otwartym konkursie ofert na realizację
zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku
Zgodnie z art. 15 ust. 2a i 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2018.450- j.t. z późn.zm.),
zwanej dalej ustawą, Zarząd Powiatu Przeworskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniającej oferty składane w otwartym
konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w
2019 roku.

Załączniki:
15.33
KB

Formularz zgłoszenia do udziału w pracach Komisji Konkursowej.
Uchwała Nr 28/10/19 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia naboru
kandydatów na członków Komisji Konkursowej oceniającej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację
zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku

412.85
KB
15.79
KB

Załącznik Nr 1 Nabór kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej.
więcej
Podmiot publikujący Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Wytworzył

Rafał Anklewicz - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Zamówień
2019-02-28
Publicznych

Publikujący

Marek Nowak

2019-02-28 13:00

Modyfikacja

Marek Nowak

2019-02-28 13:06

Rejestr zmian
XML

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony

Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku
Zarząd Powiatu Przeworskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku.
I. Nazwa i cel zadania.
Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2018.450- t.j. z późn.zm.), które prowadzą
działalność statutową odpowiadającą zadaniu konkursowemu.
Celem zadania jest realizacja przedsięwzięć (w tym organizowanie konkursów, wycieczek itp.) o tematyce kulturalnej, które
są działaniami podtrzymującymi tradycję narodową, ludową, pielęgnującym polskość oraz służącym rozwojowi świadomości
ojczystej wśród dzieci i młodzieży,

Załączniki:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku.

22.02
KB

Uchwała nr 27/10/19 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego
konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego w 2019 r.

324.77
KB

więcej
Podmiot publikujący Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Wytworzył

Rafał Anklewicz - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Zamówień
2019-02-28
Publicznych

Publikujący

Marek Nowak

2019-02-28 12:52

Modyfikacja

Marek Nowak

2019-02-28 12:57

Rejestr zmian
XML

Nabór kandydatów do udziału w pracach Komisji
Konkursowej oceniającej oferty składane w otwartym
konkursie ofert na realizację w 2019 roku zadania
publicznego w zakresie popularyzacji i
upowszechniania różnych dziedzin sportu m.in. poprzez
organizowanie turniejów, zawodów i mistrzostw
Informacja o naborze kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniającej oferty składane w
otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie popularyzacji i
upowszechniania różnych dziedzin sportu m.in. poprzez organizowanie turniejów, zawodów i mistrzostw.

Załączniki:
Uchwała nr 12 4 19 Zarządu Powiatu Przeworkiego z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia naboru
kandydatów na członkow Komisji Konkursowej

522.87
KB

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszenia do udziału w pracach Komisji Konkursowej

15.46
KB

Informacja o naborze kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniającej oferty składane w
otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie popularyzacji i
upowszechniania różnych dziedzin sportu m.in. poprzez organizowanie turniejów, zawodów i mistrzostw

16.27
KB

więcej
Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert
Podmiot publikujący Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Wytworzył

Starostwo Powiatowe w Przeworsku 2019-01-30

Publikujący

Marek Nowak

2019-01-30 08:36

Modyfikacja

Marek Nowak

2019-01-30 08:53

Rejestr zmian
XML

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w
2019 roku zadania publicznego w zakresie
popularyzacji i upowszechniania różnych dziedzin
sportu m.in. poprzez organizowanie turniejów,
zawodów i mistrzostw
OGŁOSZENIE
Zarząd Powiatu Przeworskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w
zakresie popularyzacji i upowszechniania różnych dziedzin sportu m.in. poprzez organizowanie turniejów,
zawodów i mistrzostw.
Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz.U. 2018 poz. 450 z późn.zm.), które prowadzą
działalność statutową odpowiadającą zadaniom konkursu.

Załączniki:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie popularyzacji i
upowszechniania różnych dziedzin sportu m.in. poprzez organizowanie turniejów, zawodów i mistrzostw
Uchwała nr 11 4 19 Zarzadu Powiatu Przeworskiego z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert

20.87
KB
352.23
KB

więcej
Podmiot publikujący Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Wytworzył

Starostwo Powiatowe w Przeworsku 2019-01-30

Publikujący

Marek Nowak

2019-01-30 08:28

Modyfikacja

Marek Nowak

2019-02-12 14:17

Rejestr zmian
XML

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na
powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej
pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej dla
mieszkańców powiatu przeworskiego w 2019 roku
Załączniki:
Protokół Komisji Konkursowej
Uchwała nr 79.39.18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
Otwarty konkurs ofert

1.39 MB
592.36
KB

Otwarty konkurs ofert
Podmiot publikujący Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Wytworzył

Starostwo Powiatowe w Przeworsku 2018-12-12

Publikujący

Marek Nowak

2018-12-12 14:55

Modyfikacja

Marek Nowak

2018-12-12 15:13

Rejestr zmian
XML

Otwarty konkurs ofert w zakresie prowadzenia punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019
roku
Działając na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji
prawnej ( Dz.U.2017.2030 t.j. z późn.zm.) w związku z art. 5 ust. 4 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 t.j. z późn.zm.)
Zarząd Powiatu Przeworskiego
ogłasza otwarty konkurs ofert na
Część I: Realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej,
Część II: Realizację zadania publicznego w zakresie świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
dla mieszkańców powiatu przeworskiego w 2019 roku.

Załączniki:
Uchwała nr 64 31 18 z dnia 29 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

368.99
KB

Załącznik Nr 1 - Oświadczenie oferenta o zobowiązaniu do zapewnienia poufności w związku z udzielaniem
nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniu

31.00
KB

Załącznik do uchwały Nr 64 31 18 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert.

42.57
KB

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie oferenta o zobowiązaniu do zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania
nieodpłatnej pomocy prawnej

30.50
KB

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie oferenta o zobowiązaniu do przestrzegania zasad etyki, w szczególności gdy
zachodzi konflikt interesów

29.00
KB

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie oferenta o braku przesłanek wykluczających możliwość ubiegania się o
powierzenie

31.00
KB

Załącznik Nr 5 - Deklaracja oferenta o zapewnieniu obsługi wiekszej ilości punktów nieodpłatnej pomocy
prawnej.

12.60
KB

więcej
Podmiot publikujący Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Wytworzył

Starostwo Powiatowe w Przeworsku 2018-10-29

Publikujący

Marek Nowak

2018-10-29 14:38

Modyfikacja

Marek Nowak

2018-10-29 15:25

Rejestr zmian
XML

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej -

Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert

Nieodpłatna Pomoc Prawna oraz Świadczenie
Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w 2019 r.
Informacja o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w
otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców
powiatu przeworskiego w 2019 roku

Załączniki:
Uchwała nr 63 31 18 z dnia 29 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia nabru kandydatów na członkow
komisji konkursowej

410.67
KB

Załącznik - Informacja o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej.

16.33
KB

Załącznik nr 1 ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej.

16.34
KB

więcej
Podmiot publikujący Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Wytworzył

Starostwo Powiatowe w Przeworsku 2018-10-29

Publikujący

Marek Nowak

2018-10-29 15:02

Modyfikacja

Marek Nowak

2018-10-30 13:11

Rejestr zmian
XML

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Załączniki:
Uchwała nr 30/13/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie wyboru oferty i
przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego w 2018 r.

318.84
KB

Podmiot publikujący Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Wytworzył

Starostwo Powiatowe w Przeworsku 2018-05-11

Publikujący

Marek Nowak

2018-05-11 10:37

Modyfikacja

Marek Nowak

2018-05-11 10:41

Rejestr zmian
XML

Ogłoszenie o naborze kandydatów do udziału w
pracach Komisji Konkursowej
Ogłoszenie o naborze kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniającej oferty składane w
otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego w 2018 roku.

Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert

Załączniki:
Formularz zgłoszenia do udziału w pracach Komisji Konkursowej .
Uchwała Nr 22/11/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 6 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru
kandydatów na członków Komisji Konkursowej oceniającej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację
zadań publicznych zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku
Załącznik Nr 1 Nabór kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej.

15.52
KB
366.61
KB
15.19
KB

więcej
Podmiot publikujący Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Wytworzył

Justyna Pakosz Kierownik

2018-04-06

Publikujący

Marek Nowak

2018-04-06 14:26

Modyfikacja

Marek Nowak

2018-04-06 14:33

Rejestr zmian
XML

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Zarząd Powiatu Przeworskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku.

Załączniki:
Ogłoszenie otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego.
Uchwała nr 23/11/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego
konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego w 2018 r.
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Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie popularyzacji i
upowszechniania różnych dziedzin sportu m.in. poprzez organizowanie turniejów, zawodów i mistrzostw.

Załączniki:
Uchwała nr 9/4/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie wyboru oferty i
przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie popularyzacji i upowszechniania różnych
dziedzin sportu m.in. poprzez organizowanie turniejów, zawodów i mistrzostw
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Otwarty konkurs ofert
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Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Zarząd Powiatu Przeworskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w
zakresie popularyzacji i upowszechniania różnych dziedzin sportu m.in. poprzez organizowanie turniejów,
zawodów i mistrzostw.
Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz.U.2016.1817-t.j.), które prowadzą działalność statutową odpowiadającą zadaniom konkursu.
I. Rodzaj zadania i forma jego realizacji:
1. Nazwa zadania: Popularyzacja i upowszechnianie różnych dziedzin sportu, m.in. poprzez organizowanie
turniejów, zawodów i mistrzostw.
2. Zadanie dotyczy realizacji na terenie powiatu przeworskiego imprez sportowo- rekreacyjnych dzieci i młodzieży.
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Załącznik nr 1 - ogłoszenie konkursu
Uchwała nr 1/1/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie popularyzacji i upowszechniania
różnych dziedzin sportu m.in. poprzez organizowanie turniejów, zawodów i mistrzostw
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