NR 264/1616/22
POWIATU
z dnia 25
w sprawie

2022 r.

naboru przedstawicieli organizacji
do komisji konkursowej,
oferty na powierzenie realizacji zadania zleconego w zakresie prowadzenia punktów
pomocy prawnej lub
poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu
w 2023 roku

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
powiatowym (t. j. Dz. U.
z 2022 r., poz. 1526), art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
publicznego
i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327) w
z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o
pomocy prawnej,
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U.
z 2021 r., poz. 945) oraz
Nr 63/412/19
Powiatu
z dnia 28
2019 r. w sprawie ustalenia zasad naboru przedstawicieli organizacji
do komisji konkursowych
oferty
w otwartym konkursie ofert na
publicznych w trybie ustawy
o
publicznego i o wolontariacie, uchwala
co
§ 1.
nabór przedstawicieli organizacji
oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
publicznego i o wolontariacie do
komisji konkursowej
oferty
w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania
zleconego z zakresu administracji
na udzielaniu
pomocy prawnej lub
poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu
w 2023 roku,
w zakresie jednego punktu
pomocy prawnej i dwóch punktów
poradnictwa
obywatelskiego. w brzmieniu
do niniejszej
§ 2.

stanowi

§ 3. Wykonanie
Powiatowego w Zawierciu.
§ 4.

wchodzi w

do niniejszej

powierza

Naczelnikowi

Zdrowia i Spraw

z dniem

WICESTAROSTA

Starostwa

Uzasadnienie
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o
pomocy prawnej,
poradnictwie
obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2021 r., poz. 945), która
na
powiatowe
na udzielaniu
pomocy prawnej,
poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. W 2023 roku na terenie powiatu
punktów
pomoc
lub
poradnictwo
obywatelskie, z czego trzy punkty powiat powierza organizacji
publicznego, z przeznaczeniem na: jeden punkt
pomocy prawnej i dwa punkty
poradnictwa obywatelskiego.
corocznie w otwartym
konkursie ofert. Zgodnie z zapisami art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327) organ administracji publicznej
otwarty konkurs ofert
w celu opiniowania
w konkursie ofert,
w
której
osoby wskazane przez organizacje
lub podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.
W zwiazku z

zasadnym jest

niniejszej

