UCHWAŁA NR 427/20
ZARZĄDU POWIATU W LUBARTOWIE
z dnia 21 października 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego zleconego
z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2021 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 2020 r. poz. 920) 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 2020 r. poz. 1057) i rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) oraz art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 294 oraz z 2020 r. poz. 875 i 1086)  Zarząd Powiatu w Lubartowie
w składzie:
	Ewa Zybała 		– Przewodniczący
	Lucjan Mileszczyk	– Członek
	Jarosław Budka		– Członek
	Ryszard Wójcik		– Członek
	Jan Zaworski		– Członek

uchwala, co następuje:

§ 1.
	Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2021 r. o którym mowa w art. 11  ustawy z dnia 5 sierpnia 
2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 oraz z 2020 r. poz. 875 i 1086).
	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

Ewa Zybała


Członkowie Zarządu Powiatu:	
	Lucjan Mileszczyk	………………………………………		
	Jarosław Budka		………………………………………			
	Ryszard Wójcik		………………………………………		
	Jan Zaworski		………………………………………



