
Zarząd Powiatu  Nowotomyskiego

ul. Poznańska 33

64-300 Nowy Tomyśl

tel. (0-61) 44 26 700
UCHWAŁA  NR 400/  AO/2021

ZARZĄDU  POWIATU  NOWOTOMYSKIEGO

z dnia  03 listopada  2021  r.

w sprawie  powołania  Komisji  Konkursowej  otwartego  konkursu  ofert  na realizację  zadania

publicznego,,Prowadzenie  punktów  nieodpłatnej  pomocy  prawnej  lub  nieodpłatnego

poradnictwa  obywatelskiego  w 2022  r."

Na podstawie  art.  15  ust.  2a, 2b i 2d ustawy  z dnia  24 kwietnia  2003  r. o działalności

pożytku  publicznego  i o wolontariacie  (Dz. U. 2020  r. poz. 1057  z późn.  zm.),  w związku

z art.  1l  ust.  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

Nowotomyskiego  uchwala,  co następuje:

% 1. Powołuje  się Komisję  Konkursową  w celu opiniowania  ofert  na wykonanie  zadania

publicznego  ,,Prowadzenie  punktów  nieodpłatnej  pomocy  prawnej  lub  nieodpłatnego

poradnictwa  obywatelskiego  w  2022  r."  przez  organizacje  pozarządowe  lub podmioty

wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności  pożytku  publicznego  i o wolontariacie

w następującym  składzie:

1)  Ewa Bąbelek  -  Przewodnicząca  Komisji,

2)  Agnieszka  Bajor  -  Członek  Komisji,

3)  Kamil  Kałek  -  Członek  Komisji,

4)  Daria  Nawrot  -  Członek  Komisji.

% 2. Wykonanie  uchwały  powierza  się Sekretarzowi  Powiatu.

% 3. Uchwała  wchodzi  w życie z dniem  podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Andrzej  Wilkoński

1. Marcin  Brambor

2. Konrad  Drąg

3. Patryk  Kąkolewski

4. Edwin  Pigla
/ / '/. /
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UZASADNIENIE

do Uchwały  Nr 400/AO/2021

Zarządu  Powiatu  Nowotomyskiego

z dnia  3 listopada  2021  r.

w  sprawie  powołania  Komisji  Konkursowej  otwartego  konkursu  ofert  na realizację  zadania

pubIicznego,,Prowadzenie  punktów  nieodpłatnej  pomocy  prawnej  lub  nieodpłatnego

poradnictwa  obywatelskiego  w  2022  r."

Zarząd  Powiatu Nowotomyskiego  uchwałą  nr 395/AO/2021  z dnia 15 października

2021  r. ogłosił  otwarty  konkurs  ofert  na realizację  zadania  publicznego,,Prowadzenie  punktów

nieodpłatnej  pomocy  prawnej  lub nieodpłatnego  poradnictwa  obywatelskiego  w 2022  r.".

Zgodnie  z art.  15  ust.  2a, 2b i 2d ustawy  z dnia  24 kwietnia  2003  r. o działalności  pożytku

publicznego  i o wolontariacie  (Dz. U. 2020  r. poz. 1057  z późn.  zm.)  organ  administracji

publicznej  ogłaszający  otwarty  konkurs  ofert  powołuje  komisję  konkursową  w  celu

opiniowania  złożonych  ofert.  W skład  komisji  konkursowej  powołanej  przez  organ  jednostki

samorządu  terytorialnego  wchodzą  przedstawiciele  organu  wykonawczego  tej  jednostki.  W

skład  komisji  wchodzą  także  osoby  wskazane  przez  organizacje  pozarządowe  lub podmioty

wymienione  w art.  3 ust.  3 ustawy  o działalności  pożytku  publicznego  i o wolontariacie.

W  dniu  15  października  2021  r. wywieszono  ogłoszenie  w  sprawie  zgłaszania

kandydatów  do  prac  w  komisji  konkursowej  w  celu  opiniowania  ofert  organizacji

pozarządowych  składanych  w ramach  otwartego  konkursu  na realizację  zadania,,Prowadzenie

punktów  nieodpłatnej  pomocy  prawnej  lub nieodpłatnego  poradnictwa  obywatelskiego

w 2022  r.".  W wyznaczonym  terminie  nie  wpłynęło  żadne zgłoszenie do prac  w w/w  komisji.

Wobec  powyższego  podjęcie  niniejszej  uchwały  jest  zasadne.

PRZEWODNIC?ĄCY ZARZADU

Andrzej  Wilkoński


