
 

 

UCHWAŁA  NR XXXV/77/2019 

Zarządu Powiatu w Pleszewie 

z dnia 27 listopada 2019r. 

 

 

w sprawie : zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert 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.) oraz art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy 

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

294) w związku z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  

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

 

 

Zarząd Powiatu w Pleszewie uchwala, co następuje : 

 

 

§ 1 

1. Zatwierdza się wyniki otwartego konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego 

Powiatu Pleszewskiego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu 

Pleszewskiego w 2020r. : 

a) w zakresie prowadzenia jednego punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 

umiejscowionego w dwóch lokalizacjach : 

- w Pleszewie – w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pleszewie, ul. Poznańska 79, 63-300 

Pleszew, poniedziałek, środa – piątek, w godzinach 8.00 – 12.00, 

- w Czerminie -  w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerminie, 63-304 

Czermin 1, wtorek w godzinach 8.00 – 12.00 oraz realizacji zadań z edukacji prawnej. 

Realizację zadania powierza się Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, 

Informacja, Rozwój” , ul. Batorego 8, 56-200 Góra, 

              b)    w zakresie prowadzenia jednego punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 

                      obywatelskiego umiejscowionego w dwóch lokalizacjach : 

                     - w Dobrzycy – w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy, ul. Koźmińska 10,  

                       63-330 Dobrzyca, poniedziałek – wtorek w godzinach 8.00 – 12.00, 

                     - w Gołuchowie – w siedzibie Urzędu Gminy w Gołuchowie, ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów, 

                       środa – piątek w godzinach 8.00 – 12.00 oraz realizacji zadań z edukacji prawnej. 

                       Realizację zadania powierza się Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych „Wsparcie,  

                       Informacja, Rozwój” , ul. Batorego 8, 56-200 Góra. 

 



 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Pleszewskiemu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

Starosta  M. Wasielewski  …………………………. 

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

Członek Zarządu L. Lis   …………………………. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


