
 

Uchwała Nr 40/126/2020 

Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim 

z dnia 9 listopada 2020 r. 

 

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert 

na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Realizacja zadania 

publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, 

świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji 

oraz edukacji prawnej na terenie powiatu sępoleńskiego w 2021 r.”. 
 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

920) w związku z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) uchwala się,  co następuje:  

 

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację 

zadania publicznego pod nazwą: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej 

mediacji oraz edukacji prawnej na terenie powiatu sępoleńskiego w 2021 r.”. 

§ 2. Przyjmuje się Regulamin Pracy Komisji Konkursowej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§ 3. W skład Komisji Konkursowej do opiniowania zadania określonego w § 1 wchodzą następujące osoby: 

1) Andrzej Marach - Przewodniczący Komisji - przedstawiciel organu wykonawczego, 

2) Anna Deja-Dobrowolska - Wiceprzewodnicząca Komisji - przedstawiciel Starostwa Powiatowego  w 

Sępólnie Krajeńskim, 

3) Przedstawiciel Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, 

4) Karolina Górna - członek Komisji - przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim, 

5) Kamila Jabłońska - członek Komisji - przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim, 

6) Wojciech Bilski - członek Komisji - przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim – 

protokolant. 

§ 4. Komisja Konkursowa dokonuje oceny ofert zgodnie z przyjętym regulaminem. 

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

Członkowie Zarządu Powiatu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 do Uchwały Nr 40/126/2020 

Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim 

z dnia 9 listopada 2020 r. 

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na 

powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą  „Realizacja zadania publicznego w zakresie 

prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, 

nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej na terenie powiatu sępoleńskiego w 2021 r.”. 

  

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

obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.) nakłada na powiaty 

obowiązek udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej. W przepisie art. 11 ustawy zobowiązano Powiat do powierzenia 

prowadzenia połowy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej prowadzącej 

działalność pożytku publicznego. Powiat sępoleński zobowiązany jest do utworzenia 2 punktów, z których 1 

prowadzić ma organizacja pozarządowa prowadząca, wyłoniona w drodze otwartego konkursu ofert zgodnie 

z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W celu opiniowania złożonych 

przez organizacje pozarządowe ofert organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert 

powołuje komisję konkursową. Regulamin pracy komisji konkursowej stanowiący załącznik nr 1 do uchwały 

określa zadania i tryb pracy komisji. W skład komisji konkursowej wchodzi przedstawiciel organu 

wykonawczego. Starosta Sępoleński ogłosił nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej 

reprezentujących organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy do 

opiniowania złożonych ofert. W wyznaczonym w ogłoszeniu terminie nie wpłynęło żadne zgłoszenie 

kandydata reprezentującego organizacje pozarządowe. Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej wskazuje, że w skład komisji konkursowej 

wchodzić może dodatkowo przedstawiciel wojewody. Wojewoda Kujawsko-Pomorski dotychczas nie 

wyznaczył swojego przedstawiciela do pracy w Komisji konkursowej.  

Mając powyższe na uwadze zachodzi potrzeba podjęcia niniejszej uchwały. 

 

 

  

Inicjator: Starosta Sępoleński 

Sp. W. Bilski 04.11.2020 r. 
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