
UCHWAŁA NR  911/2022 
ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia 27 października 2022r. 

 
 
 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację  zadania publicznego  

z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  

wraz z nieodpłatną mediacją i edukacją prawną w 2023 roku 
 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(Dz. U. z 2022r. poz. 1526), art. 5 ust. 4 pkt 1; art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022r. poz. 

1327 ze zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021r. poz. 945) oraz pkt 2 

i 3 w rozdziale VIII w związku z rozdziałem VI i IX załącznika do uchwały Nr XLV/351/2022 Rady 

Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 października 2022r. w sprawie „Rocznego Programu Współpracy 

Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2023 rok” Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uchwala,                              

co następuje: 
 

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

dwóch punktów tj. nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacją prawną  

i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacją prawną)  

pod nazwą: ,,Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z nieodpłatną mediacją  

oraz edukacją prawną na obszarze Powiatu Wągrowieckiego w 2023 roku” oraz ,,Prowadzenie 

punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacją 

prawną na obszarze Powiatu Wągrowieckiego w 2023 roku”.   
 

2. Ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszej uchwały i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń  

w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na 

stronie internetowej powiatu. 
 

  

§ 2. Wysokość środków finansowych na prowadzenie dwóch punktów przez organizacje pozarządowe 

wyniesie w 2023r. łącznie 126.060,00 zł.  
 

§ 3. 1. Zlecenie zadania publicznego odbędzie się w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na 

finansowanie jego realizacji. 
 

2. Do realizacji zadania zostanie wyłoniona 1 oferta na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej 

wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacją prawną i 1 oferta na świadczenie nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacją prawną. 
 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wągrowieckiemu. 
 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Starosta Wągrowiecki 

______________________ 

/ Tomasz Kranc / 
 

 
 

Wicestarosta 

______________________ 

/ Michał Piechocki / 

 

 

Jerzy Springer    ________________________ 

Andrzej Wieczorek  ________________________ 

Robert Woźniak  ________________________ 


