UCHWAŁA Nr 228/2021
Zarządu Powiatu w Radziejowie
z dnia 30 września 2021 r.
w sprawie otwartego konkursu ofert „Realizacji zadania publicznego w zakresie
prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej”

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.)1, oraz art. 5 ust. 4 pkt
1, art. 11 ust. 1 pkt 1 i 2, ust 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1057z późn. zm.)2 oraz art.
11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz.
945) Zarząd Powiatu w Radziejowie uchwala, co następuje:
§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego prowadzenia w 2022 r. jednego punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
2. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia jego wykonania wraz z
udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.
3. Ogłoszenie stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ogłoszenie o otwartym konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie;
1) na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) na stronie internetowej Powiatu Radziejowskiego www.radziejow.pl
3) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Radziejowie, ul. Kościuszki 17.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Radziejowskiemu.

Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy został ogłoszone w Dz. U. z 2021 r.,poz.1038;
Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy został ogłoszone w Dz. U. z 2019 r., poz.2020; Dz. U. z 2021
r.,poz.1038 poz.1243.poz.1535;
1
2

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 945) nakłada na
powiaty obowiązek prowadzenia na swoim terenie punktów nieodpłatnej pomocy
prawnej.

Powiaty zostały zobowiązane (art.11) do powierzenia prowadzenia połowy

punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacjom pozarządowym prowadzącym
działalność

pożytku publicznego. Zgodnie

z zasadami

ustalania ilości

punktów

nieodpłatnej pomocy prawnej, powiat radziejowski zobowiązany jest do utworzenia dwóch
punktów,

z których prowadzenie jednego powierzyć ma organizacji pozarządowej

prowadzącej działalność pożytku publicznego. Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1057 z późn. zm.) organ administracji publicznej zamierzający powierzyć realizację
zadania publicznego organizacjom pozarządowym ogłasza otwarty konkurs ofert.
Wykonanie zadań określonych przepisami prawa należy do kompetencji Zarządu
Powiatu (art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.)
Środki na realizację zadania będą pochodzić z budżetu państwa – z dotacji celowej
przekazywanej przez wojewodę kujawsko- pomorskiego. Uchwała nie wpłynie na
wysokość wydatków z budżetu Powiatu.

