
UCHWAŁA NR 228/1114/2021 
ZARZĄDU POWIATU TARNOGÓRSKIEGO 

z dnia 29 listopada 2021 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu 
Tarnogórskiego w roku 2022 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej obejmującego powierzenie 

prowadzenia punktu w Kaletach 

Na podstawie art. 4 ust.1, pkt. 22 oraz art. 32 ust. 1,  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity: (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.1)) art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1057 z późn. zm.2)), art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 945), 
oraz uchwały nr XXXV/326/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 października 2021 r. w sprawie 
przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2022 oraz rozdz. VII pkt. 4 załącznika do uchwały nr 219/1082/2021 
Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 października 2021 roku  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2022 z zakresu udzielania nieodpłatnej 
pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej 
obejmującego powierzenie prowadzenia punktu w Kaletach 

Zarząd Powiatu 
uchwala: 

§ 1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego 
w roku 2022 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego, a także edukacji prawnej obejmującego powierzenie prowadzenia punktu w Kaletach 
i powierza się realizację zadania: 

PODMIOT ZADANIE WNIOSK. 
DOFINANSOW. LICZBA 

PUNKTÓW 
 

WYSOKOŚĆ 
DOTACJI 

Fundacja Poradnictwa  
Pro Bono, ul. Mochnackiego 

41/17, 
30-652 Kraków 

Prowadzenie punktu nieodpłatnej 
pomocy prawnej lub świadczenia 

nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego, a także edukacji 

prawnej w Kaletach 

64.020,00 zł 18,25 64.020,00 zł 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu Tarnogórskiego. 

 
1) 1 Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w Dz. U. z 2021 r. poz. 1038, 1834 
2) 1 Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w Dz. U. z 2019 r. poz. 2020, Dz. U. z 2020 r. poz. 1038, 1243, 1535 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

  
 

Przewodnicząca Zarządu 
Powiatu 

 
 

Krystyna Kosmala 
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