PROJEKT
Uchwała Nr ………../2015
Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia ………… 2015 roku
w

sprawie:

ogłoszenia

otwartego

konkursu

ofert

na

powierzenie

prowadzenia

„Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Powiatu Sępoleńskiego” w 2016 roku
Na podstawie art. 4 ust. 4 i art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1445), art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015, poz. 1255), w związku
z art. 13 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz.11181), i uchwały Nr XLVIII/321/2014 Rady Powiatu
Sępoleńskiego z dnia 29 października 2014 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu
Sępoleńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2015 r. uchwala się, co następuje:
§ 1. Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim ogłasza otwarty konkursu ofert na powierzenie
prowadzenia „Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Powiatu Sępoleńskiego” w 2016 roku.
§ 2. Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Ogłoszenie zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego
w Sępólnie Krajeńskim, na stronie internetowej powiatu oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sępoleńskiemu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Członkowie Zarządu Powiatu:

1

Jarosław Tadych

………………………

Andrzej Marach

………………………

Danuta Zalewska

………………………

Katarzyna Kolasa

………………………

Kazimierz Fiałkowski

………………………

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1138 i poz.1146, oraz z 2015 r.
poz. 1255 i poz.. 1339

Uzasadnienie
do Uchwały ………./2015
Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia ……….. 2015 roku

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
(Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2015 r.) zakłada stworzenie na obszarze powiatu sępoleńskiego
2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Zgodnie z założeniami ustawy w połowie tych
punktów pomoc prawna powinna być świadczona za pośrednictwem organizacji pozarządowych
prowadzących działalność pożytku publicznego. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2016 roku jednak część przepisów dotyczących przygotowania systemu nieodpłatnej pomocy
prawnej zaczęła już obowiązywać. Zadanie powiatu polegające na udzielaniu o nieodpłatnej
pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. W związku z tym,
że do dnia 15 grudnia 2015 roku powiat powinien wyłonić w drodze otwartego konkursu ofert
organizację pozarządową, której powierzy zadanie prowadzenia od dnia 1 stycznia 2016 roku
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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