
UCHWAŁA Nr 95/85/2021 

ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 20 października 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu 

Grudziądzkiego w roku 2022 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej 

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243 oraz 1535) 

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 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1.1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego 

w roku 2022 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej. 

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Ogłoszenie konkursu, o którym mowa w § 1 ust. 2 zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji 

Publicznej, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grudziądzu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie 

ogłoszeń, a także na stronie internetowej powiatu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grudziądzkiemu. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Zarząd Powiatu: 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

 

Wicestarosta 

/-/ Marcin Dziadzio 

 

Członek Zarządu 

/-/ Krzysztof Klucznik 

 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

 

Członek Zarządu 

/-/ Barbara Dobek 

 

 

 

 

 

 



 

 

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) zakłada utworzenie na obszarze powiatu 

grudziądzkiego dwóch 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. Zadanie powiatu polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest 

zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. W związku z tym powiat powinien wyłonić w drodze 

otwartego konkursu ofert organizację pozarządową, której powierzy zadanie prowadzenia od dnia 1 stycznia 

2022 r. punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.  

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

 

 

 


