
Uchwała nr 768/2020 
Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego 

z dnia 16 października 2020 r. 
 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania 
publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej  

i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizowania zadań z zakresu 
edukacji prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w 2021 roku  

 
Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r.  
poz. 294 z późn. zm.) w zw. z art. 13 ust. 1-2 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) uchwala się, 
co następuje:  

 
 

§ 1. 
1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod 

nazwą: „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego oraz realizowanie zadań z zakresu edukacji prawnej na 
terenie powiatu gnieźnieńskiego w 2021 roku”. 

2. Wysokość środków na realizację zadania publicznego, o którym mowa w ust. 1, ustalona 
jest na zasadach określonych w art. 20 ust. 1-4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.  
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji 
prawnej z uwzględnieniem kwoty bazowej określonej w rozporządzeniu Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2021 r. 
(Dz. U. poz. 1501) i może ulec zmianie w przypadku zmiany tych przepisów. 

3. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do 
uchwały. 

 
§ 2. 

Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 ust. 3, zamieszcza się: 
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,  
2) na stronie internetowej Powiatu Gnieźnieńskiego, 
3) na tablicy ogłoszeń przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.  

 
§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania 
Kryzysowego. 

 
§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Przewodniczący Zarządu 
 

/-/ Piotr Gruszczyński 
 
 
 


