UCHWAŁA NR 878/18
ZARZĄDU POWIATU W LUBARTOWIE
z dnia 24 października 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania zleconego z zakresu        administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz w 2019 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) i art. 11 ust. 1, art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365) i rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300) oraz § 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), oraz art. 10 ustawy 
z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1467) Zarząd Powiatu w Lubartowie 
w składzie:
	Fryderyk Puła 		– Przewodniczący
	Kazimierz Sysiak 		– Członek
	Radosław Guz		– Członek
	Piotr Krzyżanowski	– Członek
	Jerzy Marzęda		– Członek

uchwala, co następuje:

§ 1.
	Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania prowadzenia w 2019 r. dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, o którym mowa w § 11  ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), oraz w art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1467).
	Realizacja zadań, o których mowa w ust. 1 zostanie zlecona organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
	Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, o którym mowa ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego 
w Lubartowie, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lubartowie www.powiatlubartowski.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Lubartowie.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Lubartowie.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU
W LUBARTOWIE

   Fryderyk Puła

Członkowie Zarządu Powiatu:

	Kazimierz Sysiak			………………………………….		

Radosław Guz			………………………………….
Piotr Krzyżanowski		………………………………….
Jerzy Marzęda			………………………………….


