
UCHWAŁA NR CDLXXXIII/261/22 
ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO 

z dnia 2 listopada 2022 r. 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na powierzenie realizacji zadania 
publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej  lub świadczenia 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Otwockiego 
w 2023 roku 

Na podstawie Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst 
jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm. ), art. 15 ust. 2a  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.), 
art. 11 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji 
prawnej ( tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 945) oraz § 14 Programu współpracy Powiatu Otwockiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
2022 rok, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 285/XLI/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 25 listopada 
2021 r., uchwala się, co następuje: 

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową do opiniowania ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego 
w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Otwockiego w 2023 roku w składzie: 

1) Przedstawiciel Zarządu Powiatu - Anna Rudnicka - Przewodniczący Komisji; 

2) Przedstawiciel Zarządu Powiatu - Kinga Błaszczyk; 

3) Przedstawiciel Zarządu Powiatu - Anna Strzeżek; 

4) Przedstawiciel Zarządu Powiatu - Paulina Olszewska-Czołoszyńska; 

5) Przedstawiciel Zarządu Powiatu - Monika Wiechetek. 

§ 2. Zadania Komisji Konkursowej oraz zasady jej działania określone zostały 
w Rozdziale 12 załącznika do uchwały Nr 285/XLI/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia                        
25 listopada 2021 r. w sprawie Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami pozarządowymi 
oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

1. Przewodniczący Zarządu 
 

Krzysztof Szczegielniak 

4. Członek Zarządu 
 

Dariusz  Kołodziejczyk 
2. Wicestarosta 

 
Paweł  Zawada 

5. Członek Zarządu  
 

Grzegorz  Michalczyk 
3. Członek Zarządu 

 
Kinga Błaszczyk 
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Uzasadnienie 

Powiat wyłania corocznie organizacje pozarządowe/organizację pozarządową w otwartym konkursie ofert, 
o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327).W otwartym konkursie może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.            
Po ogłoszeniu wyniku konkursu Zarząd Powiatu, bez zbędnej zwłoki, będzie zawierał umowy z wyłonionymi 
organizacjami pozarządowymi, przy czym w myśl przepisów dostosowujących ustawy o nieodpłatnej pomocy 
prawnej lub nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej wybór organizacji 
pozarządowych, którym zostanie powierzone prowadzenie części punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub 
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, powinien nastąpić do dnia 
15 grudnia 2022 r. 

 

 Przewodniczący Zarządu 

  

Krzysztof Szczegielniak 
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