
Uchwała nr 397/20 

Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

z dnia 27 października 2020r. 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursie ofert na powierzenie zadania publicznego z 
zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej  
na terenie powiatu jarocińskiego w 2021r. 

 

 

na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku   
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020, poz. 1057), oraz art. 11 
ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019, poz. 294 z późn. zm.), Zarząd Powiatu 
Jarocińskiego uchwala, co następuję: 

 

§ 1. 

1. Postanawia się ogłosić otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej, 

prowadzącej działalność pożytku publicznego, realizacji zadania publicznego z zakresu 

udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu jarocińskiego w 2021r.  

2. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

znajdują się w następujących lokalizacjach: 

a) w Jarocinie – w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jarocinie, przy   

Al. Niepodległości 10 – 12, 63 – 200 Jarocin; 

b) w Jaraczewie – w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaraczewie,  

przy ulicy Jarocińskiej 7, 63 – 233 Jaraczewo;  

c) w Kotlinie – w siedzibie  Domu Kultury w Kotlinie, przy ulicy Powstańców 

Wielkopolskich 3a, 63-220 Kotlin; 

d) w Żerkowie - w siedzibie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żerków, przy  

ulicy Wiosny Ludów 1a, 63 – 210 Żerków.  

 

§ 2. 

Treść ogłoszenia, o którym mowa w § 1.  stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. 

Ogłoszenie podlega publikacji na stronie internetowej Powiatu Jarocińskiego, w Biuletynie 

Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie. 

 

 



§ 4. 

Realizacja zadania publicznego, o którym mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie umowy 

podpisanej pomiędzy Powiatem Jarocińskim, a oferentem i będzie mieć formę powierzenia 

wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji. 

 

§ 5. 

Na realizację zadania w ramach konkursu, o którym mowa w § 1. planuje się przeznaczyć 

środki finansowe w łącznej wysokości 126.060,00 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy 

sześćdziesiąt złotych 00/100), pod warunkiem otrzymania na realizację zadania dotacji  

z budżetu państwa. 

 

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Jarocińskiemu. 

 

§ 7. 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

    Przewodniczący Zarządu  

 

Lidia Czechak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


