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UCHWAŁA NR 861/2020 
ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃ SKIEGO 

z dnia 25 listopada 2020 r. 

w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym 
konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu 
punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2021 roku 

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 
2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji 
prawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 294), § 10 ust. 3 uchwały nr 155/XX-11/2020 Rady Powiatu 
Wrzesińskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy 
powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.", uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. 1. Powołuje się komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym 
konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu 
punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2021 roku w składzie: 
1) Bożena Nowacka — przewodniczący, 
2) Kamil Perlik, 
3) Joanna Musialkiewicz, 
4) Anna Olejniczak 

2. W posiedzeniu komisji uczestniczą przedstawiciele organizacji pozarządowych: 
1. Krystyna Kęsy — prezes Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Narządu Ruchu 

Ziemi Wrzesińskiej „RADOŚĆ", 
2. Bożena Ograbisz — honorowy członek Polskiego Związku Niewidomych. 

3. W posiedzeniu komisji może uczestniczyć przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego. 

§ 2. Zadaniem komisji jest ocena merytoryczna ofert złożonych przez organizacje pozarządowe 
statutowo działające w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie oraz przedstawienie Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego opinii 
o złożonych ofertach. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu komisji konkursowej. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

'STARC ,Wr;.\ 

7 

Lv.onl2y J ś'niev-tĄcz 


	Page 1

