
            

Uchwała Nr 299/2021 

Zarządu Powiatu Leszczyńskiego 

z dnia 24 listopada 2021 r. 

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania 

publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub 

świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie 

powiatu leszczyńskiego w 2022 roku 

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

z 2020 r. poz. 920 ze zm.), art. 11 ust. 1a i ust. 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), art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 15 ust.1 i ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze 

zm.) oraz Uchwały Nr 286/2021 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 19 października 2021 

r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego 

w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu leszczyńskiego w 2022 

roku, uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Zarząd Powiatu Leszczyńskiego po rozpatrzeniu złożonych ofert, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 

r. poz. 1057 ze zm.) w związku z art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej ( Dz.U. z 2021 r. 

poz. 945) oraz po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej powołanej Uchwałą Nr 

287/2021 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 19 października 2021 r. postanawia wybrać 

ofertę 

Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój”,  ul. Batorego 8, 

56-200 Góra 

na realizację zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz 

edukacji prawnej na terenie powiatu leszczyńskiego w 2022 roku 

§ 2. 

W ocenie Zarządu Powiatu Leszczyńskiego wymieniony § 1 podmiot: 

1. Złożył ofertę spełniającą wymogi zawarte w ogłoszeniu, o których mowa w art. 13                      

w związku z art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i           

o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), 



2. Może właściwie realizować zadanie w zakresie określonym w art. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 

2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz 

edukacji prawnej ( Dz.U. z 2021 r. poz. 945). 

§ 3. 

 

1. Podmiotowi, o którym mowa w § 1, udzieli się dotacji na realizację zadania, o którym mowa 

w § 1, w wysokości: 

 64 020,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych 00/100), w tym 3 

960,00zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt zł 00/100) na realizację zadania      

z zakresu edukacji prawnej, po uchwaleniu budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2020 rok.  

2. Z podmiotem, o którym mowa w § 1, zostanie zawarta umowa określająca zakres i warunki 

realizacji zadania publicznego. 

 

§ 4. 

Wyniki otwartego konkursu publikuje się: 

1)  w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Leszczyńskiego. 

2)  na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lesznie. 

3)  na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lesznie.   

 

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Leszczyńskiemu.  

 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Członkowie Zarządu Powiatu 

 

Maciej Wiśniewski                                   Starosta 

Grzegorz Brzeskot 

Rafał Jagodzik                                                                        Jarosław Wawrzyniak 

Marian Mielcarek                     

 

 



Uzasadnienie do  

Uchwały Nr 299/2021 

Zarządu Powiatu Leszczyńskiego 

z dnia 24 listopada 2021 r. 

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania 

publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub 

świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie 

powiatu leszczyńskiego w 2022 roku 

 

Zarząd Powiatu Leszczyńskiego realizując obowiązki ustawowe w wymaganym trybie 

konkursowym, wynikającym z zapisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w związku z związku z art. 11 ustawy z dnia 5 

sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim 

oraz edukacji prawnej ogłosił w dniu 19 października 2021 r. otwarty konkurs ofert na 

powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji 

prawnej na terenie powiatu leszczyńskiego w 2022 roku i niniejszą uchwałą podjął ostateczną 

decyzję o jego rozstrzygnięciu. 

Na ogłoszony konkurs wpłynęło 5 ofert i wszystkie oferty spełniały warunki formalne.  

W dniu 19 listopada 2021 r. Komisja Konkursowa powołana Uchwałą Nr 287/2021 Zarządu 

Powiatu Leszczyńskiego z dnia 19 października 2021 r. dokonała oceny dostarczonych ofert. 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie oraz zapisami ogłoszonego konkursu, Zarząd Powiatu Leszczyńskiego zapoznał 

się z protokołem Komisji Konkursowej, ocenił oferty złożone przez organizacje pozarządowe 

i w drodze uchwały zlecił realizację zadania. 

W ocenie Zarządu Powiatu Leszczyńskiego wybrany w konkursie podmiot 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą w  

Górze,  złożył ofertę spełniającą wymogi zawarte w ogłoszeniu konkursowym i może 

właściwie realizować zadanie w zakresie określonym w art. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. 

o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji 

prawnej ( Dz.U. z 2021 r. poz. 945). 

 Podjęcie uchwały przez Zarząd Powiatu Leszczyńskiego jest uzasadnione 

koniecznością podpisania umowy z wybranym w konkursie podmiotem i udzielenia dotacji na 

zadanie publiczne, które będzie realizowane w 2022 r. na rzecz mieszkańców Powiatu 

Leszczyńskiego.  

 


