
Uchwała Nr..
Zarządu P J x 1 * o 
z dnia.ACL

w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego Powiatu Łowickiego w 2018 roku 
organizacji pozarządowej lub podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku 
publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Na podstawie art 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t.j, Dz.U. z 2017 r. poz. 1868), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817, 
poz. 1948, z 2017 r. poz.60, poz.573, poz. 1909), i art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 
2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t. j. Dz.U. z 2017, 
poz. 2030), Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§1. Powierza się prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej Caritas Diecezji 
Łowickiej, Stary Rynek 20, 99-400 Łowicz, wyłonionej w otwartym konkursie ofert 
na realizację zadania publicznego w 2018 roku przez organizacje pozarządowe lub podmioty 
prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie powierzenia) z zakresu nieodpłatnej 
pomocy prawnej.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łowickiemu,

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Członek Zarządu Powiatu Łowickiego -  
Jacek Chudy

Wicestarosta Łowicki -  Grzegorz Bogucki

Członkowie Zarządu:

Starosta Łowicki -  Krzysztof Figat



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy 
prawnej i edukacji prawnej (t.j. Dz. U. 2017, poz. 2030) Powiat Łowicki powierza 
organizacji pozarządowej prowadzenie jednego z trzech punktów nieodpłatnej pomocy 
prawnej. Organizację pozarządową wyłania się corocznie w otwartym konkursie ofert,
0 którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r, o działalności pożytku publicznego
1 o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.).
Komisja Konkursowa powołana Uchwałą Nr 634/2017 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 
23 listopada 2017 r. do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r. 
(w formie powierzenia) z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej dokonała oceny formalnej 
i merytorycznej 7 złożonych w terminie ofert. Komisja konkursowa przedstawiła Zarządowi 
Powiatu Łowickiego protokół z posiedzenia zawierający ocenę zgłoszonych ofert. 
Po zapoznaniu się z protokołem Komisji, Zarząd dokonał wyboru oferty Caritas Diecezji 
Łowickiej, który uzyskał największą liczbę punktów.


