
              UCHWAŁA Nr ............................ 

          ZARZĄDU POWIATU ŚWIECKIEGO                                                                        

z dnia ............................... 
 

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie 

udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Świeckiego w 2022 roku 

 

  Na podstawie  art. 13 ust 1,2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.1) oraz art. 8 

ust. 1 i art. 11 ust. 1, 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 

edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294) uchwala się, co następuje: 

 

  § 1. 1. Ogłasza się otwarty konkursy ofert nr 6 na realizację zadania publicznego                

w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Świeckiego w 2022 roku.  

2. Treść ogłoszenia  stanowi załącznik  do niniejszej uchwały. 

 

§  2. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu Świeckiego.  

 

   § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Członkowie Zarządu: 

 

1. .......................................   Przewodnicząca Zarządu 

   Franciszek Koszowski 

 …………………………… 

2. .......................................       Barbara Studzińska 

        Józef Gawrych 

 

3. ....................................... 

        Zbigniew Kapusta 

 

4. ....................................... 

           Ryszard Pacek  
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Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1380, poz. 1243 i poz. 1535 

 



Uzasadnienie 

 

 Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z pożn. zm.) Wydział Współpracy             

i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Świeciu przedkłada Zarządowi Powiatu 

projekt uchwały dotyczący ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego  

dotyczącego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Świeckiego. 

Realizacja zadania polegać będzie na prowadzeniu dwóch mobilnych punktów nieodpłatnych 

porad prawnych oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z czego 

pierwszy punkt obsługiwał będzie zgodnie z zawartymi porozumieniami teren gminy Jeżewo, 

Lniano, Osie i Drzycim w siedzibach tych jednostek a drugi punkt będzie obsługiwał teren 

gmin Świekatowo, Pruszcz i Bukowiec w siedzibach tych jednostek.  

Łącznie na realizację zadania przeznacza się dotację celową w wysokości 128 040 zł  

Treść konkursu ofert umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie 

Starostwa Powiatowego w Świeciu – w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń 

oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Świeciu.  

  

 


