
UCHWAŁA NR 65/188/19
ZARZĄDU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 13 listopada 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert
złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji  zleconego zadania 

administracji rządowej prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej 
pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 r.

Na podstawie Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.)  oraz art.15 ust. 2a ustawy  z dnia  24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688), Zarząd 
Powiatu Jeleniogórskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje   się   Komisję   Konkursową   do   zaopiniowania   ofert   złożonych  w konkursie  
na powierzenie realizacji  zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów 
przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego w 2020 r., w składzie:

1) Włodzimierz Słodkiewicz  – Przewodniczący Komisji;

2) Dagmara Mazur – Członek

3) Małgorzata Jarosz–Nowosielska – Członek

4) Monika Kardyś – Sekretarz.

§ 2. Komisja Konkursowa przedstawi Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiemu opinię, o której mowa 
w § 1, w ciągu 14 dni od upływu terminu do składania ofert.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się  Staroście Jeleniogórskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta Jeleniogórski

Krzysztof Wiśniewski

Wicestarosta Jeleniogórski

Jarosław Kotliński
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UZASADNIENIE

Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294)
nałożono na powiaty obowiązek organizowania punktów nieodpłatnej pomocy
prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego . Określono też w art. 8 ww.
ustawy, że jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Zgodnie z art. 11
ww. ustawy, jeżeli na powiat przypada nie więcej niż trzy punkty, należy powierzyć
organizacji pozarządowej prowadzenie dwóch punktów. Wykonywanie zadań
określonych przepisami prawa należy do kompetencji zarządu powiatu (art. 32 ust. 1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz.
511 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688), organ
administracji publicznej zamierzający zlecić realizację zadania publicznego
organizacjom pozarządowym ogłasza otwarty konkurs.

Zarząd Powiatu w dniu 24 października 2019 r. ogłosił konkurs. W Biuletynie
Informacji Publicznej, na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń zamieszczono
ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania
administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów przeznaczonych na
udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego w 2020 r. Następnie, w tymże Biuletynie opublikowano zaproszenie
do wskazywania przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3
ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. , poz. 450 z póź. zm.), osób, które mogłyby
reprezentować te podmioty w składzie Komisji Konkursowej. W wyznaczonym
terminie do 8 listopada 2019 r. żadna z organizacji pozarządowych, ani żaden z
podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3, nie zgłosiły osób do udziału w pracach
komisji, stąd organizacje i podmioty te nie będą miały swojego reprezentanta
wśród członków komisji konkursowej.

Potrzeba podjęcia uchwały stanowi realizację ustawowego przepisu
dotyczącego powołania komisji do oceny ofert złożonych na konkurs.
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