
    UCHWAŁA  Nr  272/2022 
ZARZĄDU POWIATU W ZWOLENIU 

   z dnia 29 listopada  2022 r. 
 
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 
z zakresu powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego  
poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie zwoleńskim w 2023 roku 
 

Na podstawie art. 15 ust. 2g, 2h, 2j ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z późn.zm.), w związku  
z art.11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 945)  i art. 32 ust. 1 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2022 r. poz.1526)  
uchwala się, co następuje: 
 
§ 1. 
Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu powierzenia 
prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie zwoleńskim w 2023 roku 
przeprowadzonym w oparciu  o Uchwałę Nr 260/2022 Zarządu Powiatu w Zwoleniu z dnia 25 
października 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania 
publicznego z zakresu powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnego  poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie zwoleńskim 
w 2023 roku. 
 
 § 2. 
1. Wybrano  ofertę podmiotu – Fundacja Rozwoju  Świadomości Obywatelskiej Experto Pro 
Bono   ul. Legionów 10,  22-400 Zamość  - z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 
i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego -  postanowiono udzielić dotacji celowej na 
wsparcie zadania publicznego  kwocie 64 020 zł. 
2.Wyniki konkursu, o którym mowa w § 1 podlegają publikacji w Biuletynie Informacji 
Publicznej Powiatu Zwoleńskiego bip.zwolenpowiat.finn.pl  w zakładce „Ogłoszenia” na 
stronie internetowej Powiatu Zwoleńskiego www.zwolenpowiat.pl  oraz na tablicy ogłoszeń 
w budynku Starostwa Powiatowego w Zwoleniu ul. Wł. Jagiełły 4 - ogłoszenie o wyniku 
konkursu stanowi załącznik do uchwały. 
 
§ 3. 
 Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Zwoleńskiemu. 
 
 § 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Uchwałę w oryginale podpisali: 
 
Członkowie Zarządu:                                                                    Przewodniczący Zarządu: 
 
Waldemar Urbański - Wicestarosta                                                   Stefan Bernaciak 
Mirosław Chołuj 
Andrzej Skorek 
Jerzy Kamionka 
Załącznik w oryginale podpisał Starosta Stefan Bernaciak 

http://www.zwolenpowiat.pl/


 
 

Uzasadnienie 
 

W związku z art.11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim  oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 945)  
powiat powierza prowadzenie połowy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji 
pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego. Organizację wyłania się 
corocznie w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz.1327, z późn.zm.). 
 
 
 
                                 Podpisał  

  Wicestarosta  
    Waldemar Urbański 

                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Załącznik do  

        Uchwały Nr 272 /2022 
        Zarządu Powiatu w Zwoleniu 
        z dnia 29 listopada 2022 r. 
 

 
 

Ogłoszenie 
wyniku otwartego konkursu ofert 

 
na realizację zadania publicznego z zakresu powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej, nieodpłatnego  poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej  
w powiecie zwoleńskim w 2023 roku 

 
 

Zarząd Powiatu w Zwoleniu informuje, że w wyniku postępowania konkursowego na 
wykonanie zadania publicznego przeprowadzonego na podstawie ustawy  z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz.1327,  
z późn.zm), w związku z ustawą  z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2021 r. poz.945) 
przyznał – Fundacja Rozwoju  Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono   ul. Legionów 
10, 22-400 Zamość, dotację na zadanie publiczne –  prowadzenie punktu nieodpłatnej 
pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu 
zwoleńskiego w 2023 roku w wysokości 64.020 zł. – słownie złotych: sześćdziesiąt cztery 
tysiące dwadzieścia. 
 

 

          

         


