
Uchwała Nr.&ii..../2021 
Zarządu Powiatu Łowickiego 

z dnia.u.(^J4WVM&i.........2021 r.

w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej lub 
podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku 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, poz. 1834), art. 4 ust.l pkt lb i 22a, art. 11 
ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i art. 15 ustawy 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) 
i art. 11 ust. lb  i ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945), Zarząd 
Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§1. Powierza się prowadzenie dwóch punktów, przy czym jeden przeznacza się na 
udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej , a drugi na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego Caritas Diecezji Łowickiej, Staiy Rynek 20, 99-400 Łowicz, wyłonionej 
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.

§2. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert podlega publikacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.powiat.lowicz.nl oraz na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łowickiemu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie 
Informacji Publicznej bip.powiat.lowicz.pl, na stronie www.powiat.lowicz.pl oraz na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 
Łowicz.

Członkowie Zarządu Powiatu Łowickiego:

Starosta Łowicki- Marcin Kosiorek 

Wicestarosta Łowicki- Piotr Malczyk 

Członek Zarządu- Piotr Gołaszewski
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