
UCHWAŁA NR CLXXIX/502/2022 
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH 

z dnia 29 listopada 2022 r. 

w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktu 
przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu przeznaczonego na 

świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
oraz edukacji prawnej w 2023 roku 

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) Zarząd 
Powiatu w Siedlcach uchwala, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się wyboru ofert oraz rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych 
ogłoszonego Uchwałą Nr CLXXV/487/2022 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 26 października 
2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie 
prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu 
przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej 
w 2023 roku w następujący sposób: 
1) prowadzenie punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz realizację 

zadań z zakresu edukacji prawnej w 2023 r. zostanie powierzone Stowarzyszeniu Sursum Corda, 
z siedzibą przy ul. Lwowskiej 11, 33-300 Nowy Sącz, wysokość przyznanych środków 
publicznych: 60.060,00 zł na prowadzenie punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz 2.970,00 zł na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej w ramach punktu; 

2) prowadzenie punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej w 2023 r. zostanie powierzone Stowarzyszeniu 
Sursum Corda, z siedzibą przy ul. Lwowskiej 11, 33-300 Nowy Sącz, wysokość przyznanych 
środków publicznych: 60.060,00 zł na prowadzenie punktu przeznaczonego na świadczenie 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz 2.970,00 zł na realizację zadań z zakresu edukacji 
prawnej w ramach punktu. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Siedleckiemu. 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Siedlcach, stronie 

internetowej Starostwa Powiatowego w Siedlcach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   
   

Starosta 
 
 

Karol Tchórzewski 
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Uzasadnienie 
 

Zgodnie z art. 11 ust. 1b ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945.) 
,,Jeżeli na powiat przypadają trzy punkty organizacji pozarządowej, powierza się prowadzenie 
dwóch punktów, przy czym jeden przeznacza się na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej,  
a drugi na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego".  

Organizację pozarządową wyłania się corocznie w otwartym konkursie ofert, o którym mowa 
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), przeprowadzonym jednocześnie na powierzenie 
prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 
świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zadań z zakresu edukacji prawnej. 
W skład komisji konkursowej, o której mowa w tej ustawie, może wchodzić dodatkowo 
przedstawiciel wojewody. 

Otwarty konkurs na realizację ww. zadań został ogłoszony na podstawie Uchwały Nr 
CLXXV/487/2022 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 26 października 2022 r. w sprawie 
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia 
punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu przeznaczonego na 
świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2023 roku, 
w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Siedlcach oraz 
na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Siedlcach. 

Wraz z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert Zarząd Powiatu w Siedlcach ogłosił również 
nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie. 
W wyznaczonym w ogłoszeniu terminie, tj. do dnia 7 listopada 2022 r., nie wpłynęło ze strony 
organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, żadne zgłoszenie kandydatów na 
członków Komisji Konkursowej. Komisja Konkursowa została powołana Uchwałą Nr 
CLXXVI/492/2022 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie powołania 
Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację 
zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej 
pomocy prawnej, punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2023 roku. W dniach 21, 22, 23, 24 listopada 2022 r. 
Komisja Konkursowa dokonała oceny formalnej i merytorycznej ofert, opiniując powierzenie 
prowadzenia  punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu 
przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej 
w 2023 r. Stowarzyszeniu Sursum Corda z siedzibą przy ul. Lwowskiej 11, 33-300 Nowy Sącz. 
Szczegółowy opis działań Komisji wraz z uzasadnieniem zawiera Protokół z posiedzenia Komisji 
Konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację 
zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej 
pomocy prawnej, punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2023 roku.  
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Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U.  
z 2022 r. poz. 1526) Zarząd Powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone 
przepisami prawa. Do takich czynności należy realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy 
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 
w związku z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, a w szczególności z art. 5 ust. 4 pkt 1 i art. 15.  

    

Starosta 
 
 

Karol Tchórzewski  
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