
UCHWAŁA NR 88/.££f./2022 

ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM 

z dnia 21 października 2022 r. 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn.)1 oraz art. 

11 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) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą 

„Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej na terenie powiatu sępoleńskiego 

§ 2.1. Akceptuje się treść ogłoszenia, o którym mowa w § 1, stanowiącego załącznik do niniejszej 

uchwały. 

2. Ogłoszenie podlega publikacji na stronie internetowej powiatu sępoleńskiego, w Biuletynie 

Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim oraz na tablicy ogłoszeń 

Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy 
prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, 
nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej na terenie powiatu 
sępoleńskiego w 2023 r.". 

w 2023 r.". 

Członkowie Zarządu Powiat"* 

Jarosław Tadych 

Andrzej Marach 

Katarzyna Kolasa 

Iwona Sikorska 

Tomasz Fifielski 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021. poz. 2490 



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 88/.<7f£/2022 

Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim 

z dnia 21 października 2022 r. 

Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie 

obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 945) nałożono na powiaty zadanie 

polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej. Powiaty zostały zobowiązane (art. 11) 

do powierzenia prowadzenia połowy punktów organizacji pozarządowej prowadzącej działalność 

pożytku publicznego z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 

Zgodnie z zasadami ustalania ilości punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, powiat sępoleński 

zobowiązany jest do utworzenia dwóch punktów, z których prowadzenie jednego powierza organizacji 

pozarządowej, która udziela nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczy nieodpłatne poradnictwo 

obywatelskie, a także nieodpłatną mediację w zakresie czasowym wskazanym w umowie. 

Zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ 

administracji publicznej zamierzający powierzyć realizację zadania publicznego organizacjom 

pozarządowym ogłasza otwarty konkurs ofert. Stanowiące załącznik do uchwały ogłoszenie zawiera 

wymagane informacje, o których mowa w art. 13 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie. 

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

Inicjator: Starosta Sępoleński 
Sp. W.B. 
21.10.2022 r. 


