
Uchwała Nr 151/1007/2021 
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 21 października 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania 

publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu 

Stalowowolskiego w 2022 r.  

 

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

z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy 

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

obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945), Zarząd Powiatu 

Stalowowolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie 

powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Stalowowolskiego 

w 2022 roku. 

 

Lp. 

 

Rodzaj zadania 

Wysokość środków 

przeznaczonych 

przez powiat 

na realizację zadania 

 

Termin realizacji 

zadania 

 

1. 

Prowadzenie punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej wraz z edukacją 

prawną na terenie powiatu 

stalowowolskiego. 

 

64 020, 00 zł 

 

od dnia 1.01.2022 r. 

do dnia 31.12.2022 r. 

 

2. 

Prowadzenie punktu 

nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego wraz z edukacją 

prawną na terenie powiatu 

stalowowolskiego. 

 

64 020, 00 zł 

 

od dnia 1.01.2022 r. 

do dnia 31.12.2022 r. 

 

2. Tres c  ogłoszenia otwartego konkursu ofert stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 



3. Ogłoszenie, o kto rym mowa w ust. 2 podlega publikacji: 

a)  na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli,  

b) w Biuletynie Informacji Publicznej, 

c)  na tablicy ogłoszen  Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

 Mariusz Sołtys 

 Wicestarosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

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

poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945) nałożono 

na powiaty zadanie polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Powiaty zostały 

zobowiązane (art. 11 w/w ustawy) do powierzenia prowadzenia połowy punktów nieodpłatnej 

pomocy prawnej organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego. 

Zgodnie z zasadami ustalania ilości punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, powiat stalowowolski 

zobowiązany jest do utworzenia 4 punktów, z których prowadzenie 2 powierzyć ma organizacji 

pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego. Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

1057 z późn. zm.) organ administracji publicznej zamierzający zlecić realizację zadania 

publicznego organizacjom pozarządowym ogłasza otwarty konkurs ofert. 

 Mając na uwadze powyższe, przedstawiam w załączniku treść ogłoszenia konkursowego 

zawierającym szczegółowe informacje m.in. na temat terminu i warunków realizacji zadania, 

trybu i kryteriów stosowanych przy wyborze ofert oraz wymagań formalnych i merytorycznych, 

jakie muszą spełnić organizacje pozarządowe, ubiegające się o przyznanie dotacji.  

 Ustawa zobowiązuje Powiat Stalowowolski do wyłonienia organizacji pozarządowej 

do 30 listopada. W związku z powyższym, aby umożliwić sprawne przeprowadzenie 

postepowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) zwracam się z prośbą 

o ogłoszenie konkursu 21 października 2021 roku. 

 

 

 Mariusz Sołtys 

 Wicestarosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 


