
UCHWAŁA Nr 95/86/2021 

ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 20 października 2021 r. 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania 

publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2022 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038 i 1834) oraz art. 15 ust. 2a, 2b i 2da pkt 1 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, 243 oraz 1535) 

 

Zarząd Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1.1. Powołuje się Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego 

konkursu ogłoszonego Uchwałą Nr 95/85/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 20 października  

2021 r. na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2022 z zakresu udzielania 

nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, w składzie: 

1) Dorota Kaczerowska – Przewodniczący Komisji;  

2) Małgorzata Staszewska – Członek Komisji; 

3) Monika Kwiring – Członek Komisji; 

4) Hanna Lotarska – Członek Komisji. 

§ 2. Przyjmuje się regulamin pracy Komisji Konkursowej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 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 

W związku z ogłoszonym konkursem ofert zgodnie z uchwałą Nr 95/85/2021 Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego z dnia 20 października 2021 r. na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego  

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

oraz edukacji prawnej, Zarząd Powiatu zgodnie z przepisami prawa powołuje Komisję Konkursową w celu 

opiniowania złożonych ofert. Oferty złożone na ogłoszony konkurs poddane zostaną ocenie formalnej  

i merytorycznej. Decyzję o wyborze oferty i wysokości dotacji w odniesieniu do zleconego zadania 

publicznego podejmie Zarząd Powiatu Grudziądzkiego w oparciu o przedłożone propozycje wyboru ofert 

przez Komisję konkursową. Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd będzie pracować na podstawie 

Regulaminu pracy Komisji Konkursowej, który stanowi integralną część przedmiotowej uchwały. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione. 

 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

 


