
UCHWAŁA Nr 100/98/2021 

ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 24 listopada 2021 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu 

Grudziądzkiego w roku 2022 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej 

Na podstawie art. 15 ust. 1, 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243 oraz 1535) oraz art. 11 ust. 1 

i 2. ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim 

oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 945) 

 

Zarząd Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego 

w roku 2022 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

oraz edukacji prawnej w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Z wybranym podmiotem – Stowarzyszeniem Sursum Corda z siedzibą w Nowym Sączu, 

ul. Lwowska 11, zostanie podpisana umowa określająca zakres i warunki realizacji zadania publicznego. 

§ 3. Wyniki konkursu, o którym mowa w § 1 zamieszczone zostaną w Biuletynie Informacji 

Publicznej, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grudziądzu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie 

ogłoszeń, a także na stronie internetowej powiatu. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grudziądzkiemu. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Zarząd Powiatu: 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

 

Wicestarosta 

/-/ Marcin Dziadzio 

 

Członek Zarządu 

/-/ Krzysztof Klucznik 

 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

 

Członek Zarządu 

/-/ Barbara Dobek 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Uchwałą Nr 95/85/2021 z dnia 20 października 2021 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego ogłosił otwarty 

konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2022 z zakresu udzielania 

nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji 

prawnej. Komisja powołana Uchwałą Zarządu Powiatu Grudziądzkiego Nr 95/86/2021 z dnia 20 października 

2021 r. dokonała  otwarcia i oceny ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszony przez Zarząd Powiatu 

Grudziądzkiego konkurs w zakresie „Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, lub nieodpłatnego poradnictwa 

prawnego oraz edukacji prawnej”. Komisja stwierdziła, że w terminie do dnia 8 listopada 2021 r. wpłynęło 

7 ofert. Wszystkie oferty spełniły wymagania formalne. Dwie oferty wpłynęły po terminie. Według powołanej 

komisji Stowarzyszenie Sursum Corda z siedzibą w Nowym Sączu uzyskała najwyższą ilość punktów. 

W związku z powyższym podjęcie Uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

 


