
Uchwała Nr 138/776/2022 

Zarządu Powiatu w Parczewie 

z dnia 30 listopada 2022 r. 

w sprawie  rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na  realizację zleconego zadania  

z zakresu administracji rządowej  w zakresie powierzenia prowadzenia punktu  

przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu parczewskiego  

w roku 2023 

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

(Dz. U. z 2022 poz. 1526) art. 11 ust. 1 i 1a ustawy z dnia ustawy  

z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie 

obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945), art. 4 ust. 1 pkt 1b i art. 15 

ust. 2h i ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 poz. 1327) i uchwały Nr 134/750/2022 Zarządu Powiatu w 

Parczewie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na  

realizację zleconego zadania z zakresu administracji rządowej  w zakresie powierzenia 

prowadzenia punktu  przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub 

świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu parczewskiego 

w roku 2023 Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:  

 

 

§ 1. 

1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert do prowadzenia w okresie od 1 stycznia do  

31 grudnia 2023 r. punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 

świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu parczewskiego, 

do realizacji tego zadania wybrana została Fundacja Rozwoju Świadomości Obywatelskiej 

Experto Pro Bono z siedzibą w Zamościu ul. Legionów 10,  22-400 Zamość. Nieodpłatna 

pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmują także nieodpłatną 

mediację. 

2. Na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1 zostaną przeznaczone środki publiczne 

w łącznej kwocie 64 020,00 zł (słownie: sześćdziesięciu czterech tysięcy dwudziestu 

złotych) brutto, w tym: 

1) 60 060,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych) na prowadzenie punktu, 

o którym mowa w ust. 1; 

2) 3 960,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych) na realizację zadań z 

zakresu edukacji prawnej w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania 

nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego. 

3. Warunki realizacji zadania oraz terminy i sposób przekazania na ten cel środków publicznych 

określi umowa. 

 

 



§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Parczewskiemu. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Członkowie Zarządu Powiatu w Parczewie obecni na posiedzeniu: 

 

 

1. /-/Janusz Hordejuk      - Starosta  

3. /-/Sławomir Czech       - Członek Zarządu   

4. /-/Piotr Denejko           - Członek Zarządu 

5./-/Jan Makarewicz        - Członek Zarządu 

 


