
          

KOMUNIKAT 
w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu 

udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu pleszewskiego w 2023r. 

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 945), art. 

13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. z 

2022 r., poz. 1327 ) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. 

Dz. U. z 2022r., poz. 1526 ) Zarząd Powiatu w Pleszewie postanawia unieważnić otwarty konkurs ofert 

na powierzenie organizacji pozarządowej, prowadzącej działalność pożytku publicznego, realizacji 

zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej  na terenie powiatu pleszewskiego w 2023 r. 

polegającego na prowadzeniu dwóch punktów, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna 

w jednym, świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w drugim oraz powierzenie zadania z 

zakresu edukacji prawnej, ogłoszony uchwałą nr CXXVIII/283/2022 z dnia 14 października 2022r. 

U Z A S A D N I E N I E 
Uchwałą nr CXXVIII/283/2022 Zarząd Powiatu w Pleszewie ogłosił konkurs na powierzenie zadania 

publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu pleszewskiego w 2023r. 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

zgodnie z przedmiotową uchwałą miało być realizowane przez organizację pozarządową w ramach 

dwóch punktów. Liczbę punktów uruchamianych w poszczególnych powiatach oblicza się zgodnie  

z zasadami określonymi w art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Przy obliczaniu liczby punktów bierze 

się pod uwagę ogłaszaną przez GUS liczbę ludności zamieszkującej powiat przyjętą na dzień 31 grudnia 

roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, czyli 31.12.2021r. Na stronach internetowych GUS 

znajdują się co najmniej dwie różne informacje na temat liczby mieszkańców powiatu pleszewskiego 

na dzień 31.12.2021r., jedna powyżej 62 tys., a druga nie przekraczająca liczby 62 tys. Z informacji 

potwierdzającej kwotę dotacji przyznanej powiatowi na realizację zadania, która wpłynęła w dniu 

25.10.2022r. wynika, że powiat pleszewski w 2023r. ma zorganizować tylko jeden punkt nieodpłatnej 

pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla organizacji pozarządowej ponieważ 

liczba ludności na dzień 31.12.2021r. ogłoszona przez GUS wynosiła 61 723.    

 

 

   Starosta  -//- Maciej Wasielewski   

   Wicestarosta  -//- Damian Szwedziak    

   Członek Zarządu -//- Leopold Lis    

   Członek Zarządu -//- Marek Szewczyk  

   Członek Zarządu -//- Radomir Zdunek  

 

 

Pleszew, dnia 27 października 2022 roku 

 


