
Uchwała Nr....?.M./2021 
Zarządu Powiatu Łowickiego

z dnia..$..^..k^Q$&A.Ck... 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym 
konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej 
pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz 
edukacji prawnej na terenie powiatu łowickiego w 2022 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038) w związku z art. 15 ust. 2a, 
2b, 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057oraz z 2021 r. poz. 1038, poz. 1243 i poz. 1535) 
Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§1. Powołuje się Komisję Konkursową do opiniowania ofert złożonych na realizację zadania 
publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu 
łowickiego w 2022 r. w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na podstawie uchwały 
Nr 797/2021 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 05 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania 
nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
oraz edukacji prawnej na terenie powiatu łowickiego w 2022 r. w składzie:

1) Ilona Wężowska
2) Dorota Kirej
3) Katarzyna Radomska
4) Katarzyna Markiewicz
5) Katarzyna Woźniak

-  członek komisji;
-  członek komisji;
-  członek komisji;
-  członek komisji.

-przewodnicząca komisji;

§2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łowickiemu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

Starosta Łowicki -  Marcin Kosiorek

Członek Zarządu Powiatu -  Piotr Gołaszewski

Wicestarosta Łowicki -  Piotr Malczyk



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 11 ust. Ib i ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy 
prawnej; nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. 
z 2021 rv poz. 945) Powiat Łowicki powierza organizacji pozarządowej prowadzenie dwóch 
punktów, przy czym jeden przeznacza się na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej; 
a drugi na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Organizację 
pozarządową wyłania się corocznie w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ustawie 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057; oraz z 2021 r. poz. 1038, poz. 1243 i poz. 1535). Do opiniowania 
ofert złożonych na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy 
prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej 
na terenie powiatu łowickiego w 2022 r. w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 
podstawie uchwały Nr 797/2021 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 05 listopada 2021 r. 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie 
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu łowickiego w 2022 r. powołuje się 
Komisję Konkursową.


