
UCHWAŁA 1122/22 
ZARZĄDU POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO 

z dnia 29 listopada 2022 r. 

w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu na realizację zadania publicznego 
w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu bieruńsko-
lędzińskiego w 2023 roku 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym  (t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), art. 4 ust.1 pkt 1b i pkt 22a, art. 11  
i 15  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz.1327 z późn. zm.) oraz uchwały 1080/22 Zarządu Powiatu 
Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 25 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 
Pracy Komisji Konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie 
na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy 
prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie 
powiatu bieruńsko-lędzińskiego w 2023 roku. 

Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego 
uchwala: 

§ 1.  
1. Zatwierdza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 
w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego w 2023 
roku w oparciu o protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej (powołanej uchwałą nr 
1079/22 Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 25 października 2022 r.), 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
2. Środki finansowe na zadanie wskazane w ust. 1 przekazane zostaną na podstawie umowy 
dotacji: 

-  kwota dotacji: 64 020,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych 
00/100). 

§ 2.  
Wykonanie uchwały powierza się Staroście. 
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§ 3.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   
   

Wicestarosta 
 
 

Konrad Mateja 

 
Członek Zarządu 

 
 

Jerzy Mantaj 

 
Członek Zarządu 

 
 

Łukasz Odelga 
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Załącznik do uchwały Nr 1122/22
Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
z dnia 29 listopada 2022 r.
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