
 

 

UCHWAŁA NR 89/269/2022 

ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM 

z dnia 18 listopada 2022 r. 

 

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu 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 w 2023 r." 
 

Na podstawie 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), art. 15 

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. zm.)
1
 art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 

z 2022 r. poz. 1526) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert  dokonuje się wyboru oferty Fundacji Civitas na 

realizację zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej na terenie powiatu 

sępoleńskiego w 2023 r." i udziela się dotacji na  finansowanie tego zadania w wysokości 64.020,00 złotych 

(słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych 00/100), w tym na powierzenie prowadzenia 

punktu, w którym realizowane będzie zadanie publiczne w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, 

świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji 60.060,00 zł (słownie: 

sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych), a na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej 3.960,00 zł 

(słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych).   

§ 2. Zadanie finansowane będzie z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa z części będącej w 

dyspozycji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. 

§ 3. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zamieszcza się w: 

1) Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim; 

2) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim; 

3) na stronie internetowej Powiatu Sępoleńskiego. 

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Członkowie Zarządu Powiatu: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2490 oraz z 2022 r. poz. 1812. 



 

UZASADNIENIE  

do Uchwały Nr 89/269/2022 

Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim 

z dnia 18 listopada 2022 r. 

 

 

W odpowiedzi na ogłoszony przez Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim konkurs wpłynęły 2 oferty. 

Zarząd Powiatu po zasięgnięciu opinii Komisji konkursowej postanowił powierzyć realizację zadania 

publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej na terenie powiatu sępoleńskiego 

w 2023 r." Fundacji Civitas z Nakła nad Notecią. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

 

 

Inicjator: Starosta Sępoleński 

Sp. W.Bilski 

17.11.2022 r. 
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