
UCHWAŁA NR 57/2022 
ZARZĄDU POWIATU W OSTRZESZOWIE 

z dnia 30 listopada 2022 r. 

w sprawie wyboru oferty na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania 
nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji 

prawnej w 2023 roku na terenie Powiatu Ostrzeszowskiego 

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt 22 oraz art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 15 ust.1, 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 i 1812), Zarząd Powiatu 
w Ostrzeszowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Powierza się realizację w 2023 r. zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej 
pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej stowarzyszeniu 
Związek Młodzieży Wiejskiej, z siedzibą w Warszawie. 

2. Na realizację zadania w 2023 roku przyznaje się dotację w wysokości 64 020,00 zł (słownie: 
sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych 00/100). 

§ 2. 1. Wybór poprzedzony został otwartym konkursem ofert przeprowadzonym na zasadach ustawy 
o pożytku publicznym i wolontariacie. 

2. Wynik postępowania konkursowego, zakończonego decyzją Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie,  podlega 
ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Ostrzeszowskiego, na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Ostrzeszowie, na stronie internetowej Powiatu Ostrzeszowskiego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu – Staroście Ostrzeszowskiemu. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Zarządu 
Powiatu w Ostrzeszowie 

 
 

Lech Janicki 
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Uzasadnienie 

Art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 
(j.t. Dz. U. z 2021 roku, poz. 945), nakłada na powiaty obowiązek powierzenia prowadzenia połowy 
punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku 
publicznego. Organizację wyłania się corocznie w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ustawie 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2022 roku, 
poz. 1327 i 1812). 

Po  przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie 
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji 
prawnej w 2023 roku, Zarząd Powiatu w Ostrzeszowie w oparciu o rozstrzygnięcie komisji konkursowej, 
dokonane w dniu 25 listopada 2022 roku, stwierdza, że oferta organizacji: Związek Młodzieży Wiejskiej 
daje najlepszą gwarancję należytego wykonania zadania, w pełnym zakresie spełniając wymagania 
określone w ustawie i w ogłoszeniu o konkursie. 

Na realizację powyższego zadania przyznaje się wskazanej organizacji pozarządowej dotację celową 
w wysokości 64 020 zł. Tryb płatności, sposób rozliczania udzielonej dotacji oraz tryb kontroli realizacji 
zadania zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Ostrzeszowskim a Związkiem 
Młodzieży Wiejskiej z siedzibą w Warszawie. 

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 

   

Przewodniczący Zarządu 
Powiatu w Ostrzeszowie 

 
 

Lech Janicki  
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