
UCHWAŁA Nr 2588/2021 

ZARZĄDU POWIATU W POZNANIU 

z dnia 22 października 2021 r.  

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia Punktów 
przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej na terenie powiatu 
poznańskiego w 2022 roku oraz naboru kandydatów reprezentujących organizacje 
pozarządowe do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone  
w ww. konkursie  

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 920), w związku z art. 8 ust. 1, art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. 

o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 945) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1b i 22a, art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 13, art. 15 ust. 

2a w związku z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), 

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwala, co następuje: 

  

§ 1. 1. Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania    

publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2022 roku, polegającego  

na prowadzeniu Punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego na terenie powiatu poznańskiego.  

2. Konkurs wyłączony jest ze stosowania uchwały nr 713/2019 Zarządu Powiatu w Poznaniu  

z dnia 4 października 2019 r. w sprawie określenia procedur zlecania zadań publicznych 

organizacjom pozarządowym oraz podmiotom określonym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

3. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1  

do niniejszej uchwały. 

4. Zlecenie realizacji zadania publicznego wymienionego w ust. 1 nastąpi w formie powierzenia 

wraz z udzieleniem dotacji, która będzie pokrywać pełne koszty realizacji zadania.  

§ 2. 1. Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłasza nabór kandydatów reprezentujących organizacje 

pozarządowe do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie 

ofert, o którym mowa w § 1 ust. 1. 



2. Szczegółowe warunki naboru określa ogłoszenie o naborze kandydatów reprezentujących 

organizacje pozarządowe do składu Komisji Konkursowej, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej 

uchwały. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego 

(www.bip.powiat.poznan.pl), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy 

ul. Jackowskiego 18 w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie 

internetowej Powiatu Poznańskiego (www.powiat.poznan.pl).  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Starosta               - Jan Grabkowski   …………………………………………………….. 

Wicestarosta - Tomasz Łubiński  …………………………………………………….. 

Członek Zarządu -  Piotr Zalewski   …………………………………………………….. 

Członek Zarządu  -  Antoni Kalisz                  …………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do uchwały Nr 2588/2021 

Zarządu Powiatu w Poznaniu 

z dnia 22 października 2021 r. 

 

W myśl  art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945), zadania polegające na 
udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
oraz edukacji prawnej, o których mowa w art. 11 ust. 7 są zadaniami zleconymi z zakresu administracji 
rządowej realizowanymi przez powiat.  

Zgodnie z zasadami ustalania ilości Punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego, Powiat Poznański w 2022 r. zobowiązany jest do utworzenia 16 Punktów. 
W myśl art. 11 ust. 1, 1c i 2 powyższej ustawy, powiat powierza 8 Punktów do prowadzenia adwokatom 
i radcom prawnym z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, a 8 Punktów 
organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, zwanymi dalej 
"organizacjami pozarządowymi", z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej  
(4 Punkty) lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (4 Punkty). Organizacje 
pozarządowe 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, przeprowadzanym 
jednocześnie na powierzenie prowadzenia Punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej 
pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.  

Środki finansowe na realizację zadania stanowi dotacja celowa pochodząca z budżetu państwa. 
Wielkopolski Urząd Wojewódzki wiadomością elektroniczną z dnia 12.10.2021 r. poinformował Powiat 
Poznański, że projektowany poziom dotacji w 2022 r. na realizację zadania polegającego na udzielaniu 
nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wyniesie 
łącznie (na wszystkie 16 Punktów)  kwotę 1 056 000,00 zł (rozdział 75515). 

Z powyższej kwoty na zadanie będące przedmiotem niniejszej uchwały w 2022 r. planuje się 
przeznaczyć środki finansowe w wysokości 512 160,00 zł, z czego kwotę 480 480,00 zł  
na prowadzenie Punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego, a pozostałą kwotę tj. 31 680,00 zł, na realizację przez te organizacje pozarządowe 
zadań z zakresu edukacji prawnej.  

W związku z powyższym Zarząd Powiatu w Poznaniu zobowiązany jest do ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na powierzenie realizacji ww. zadania w trybie art. 11 ust. 1 pkt 2 i art. 13 ustawy  
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1057 ze zm.). Ogłoszenie, stanowiące załącznik do uchwały, zawiera wymagane informacje, o których 
mowa w art. 13 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ww. ustawy organ administracji publicznej ogłaszający 
otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert. W skład 
komisji konkursowej powołanej przez organ jednostki samorządu terytorialnego wchodzą 
przedstawiciele organu wykonawczego tej jednostki oraz osoby wskazane przez organizacje 
pozarządowe, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe, biorące udział  
w konkursie. Z głosem doradczym w pracach komisji mogą brać udział osoby posiadające 
specjalistyczną wiedzę w dziedzinie, w jakiej organizowany jest konkurs. Na podstawie art. 11 ust. 2 



ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 945) w skład komisji konkursowej może 
wchodzić dodatkowo przedstawiciel wojewody.   

Do członków komisji stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, dotyczące 
wyłączenia pracownika. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie komisja 
konkursowa ma za zadanie opiniowanie złożonych w ramach konkursu ofert. Decyzja komisji nie jest 
wiążąca dla organu administracji publicznej. 

Wskazując na powyższe, podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu jest uzasadnione. 

 
 

 


