
        

        UCHWAŁA  NR XXXIII/72/2019                                      

Zarządu Powiatu w Pleszewie 

z dnia 14 listopada 2019r. 

w sprawie : powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie na 

                      powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Pleszewskiego w zakresie udzielania  

                      nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 

                      obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Pleszewskiego w 2020r. 

 

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

Dz. U. z 2019r., poz. 511 ze zm. ) , art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej ( t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 

294 ) i art. 15 ust. 2a-b, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie ( t. j. Dz.U. z 2019r., poz. 688 ze zm. ) 

 

Zarząd Powiatu w Pleszewie uchwala, co następuje : 

§ 1 

Powołuje się Komisję Konkursową do opiniowania ofert w otwartym konkursie na powierzenie 

realizacji zadania publicznego Powiatu Pleszewskiego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy 

prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie 

Powiatu Pleszewskiego w 2020r. w składzie : 

1. Urszula Balicka – Przewodnicząca Komisji 

2. Justyna Koza – Członek Komisji 

3. Marlena Świątek – Członek Komisji 

4. Przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego – Członek Komisji                                                                                                                                                                                

5. Izabela Wnuk – Sekretarz Komisji 

                                                                          § 2 

1. Zadaniem Komisji jest przeanalizowanie pod względem formalnym i zgodności z ogłoszeniem 

oraz przepisami prawa ofert złożonych podczas otwartego konkursu, o którym mowa w § 1 

niniejszej uchwały. 

2. Zobowiązuje się Komisję do przedłożenia Zarządowi Powiatu w Pleszewie protokołu z prac 

Komisji stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz kart oceny poszczególnych ofert 

stanowiących załącznik nr 2, 3 I 4 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Komisji. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. 

Starosta  M. Wasielewski  ………………….. 

     Wicestarosta  D. Szwedziak  …………………… 

     Członek Zarządu L. Lis   …………………… 

     Członek Zarządu M. Szewczyk  ……………………. 

     Członek Zarządu R. Zdunek  …………………… 


