UCHWAŁA NR VI-331/2020
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 21 października 2020 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania
publicznego pn.: Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej
pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie
wołomińskim
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1, ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), w związku z art. 8 ust. 1, art. 11 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5
sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim
oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.), Zarząd Powiatu
Wołomińskiego uchwala, co następuje:
§1
1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego
w zakresie Wymiar sprawiedliwości pn.: Prowadzenie punktów przeznaczonych na
udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego w powiecie wołomińskim.
2. Wysokość środków na realizację zadania publicznego, o którym mowa w ust. 1, ustalana
jest na zasadach określonych w art. 19 i art. 20 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
3. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, mieści się w zakresie priorytetowych zadań publicznych
określonych w rozdziale V. pkt 3 projektu Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z
organizacjami
pozarządowymi
oraz
z
podmiotami
wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
4. Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.
§2
Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wołomińskiego, na
stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wołominie oraz na tablicach ogłoszeń
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołominie.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wołomińskiemu.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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