
UCHWALA NR AOkii/2022

ZARZ4DU POWIATU PULAWSKIEGO

z dnia -2-3 listopada 2022 r.

w sprawie rozstrzygni^cia otvvartego konkursu ofcrt na powierzenie realizacji zadania

zieconego z zakresu administracji rz^dowej w cz^sci dotyczj|cej prowadzenia dwoch

punktow nieodplatnej pomocy prawncj lub nieodplatnego poradnict>va oby>vatelskiego,

nieodplatnej mediacji oraz podejmowanie dzialan z zakresu edukacji prawnej

w 2023 roku w Powiecie Pulawskim.

Na podstawie art. 32 List. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym

(Dz. U. z 2022 r., poz. 1525.), art. I I List. 1, 2-2b ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r.

0 nieodplatnej pomocy prawnej, nieodplatnym poradnictwie obywateiskim oraz edukacji prawnej

(Dz.U. 202 Ir., poz. 945) oraz art. 15 List. 2j w zwiqzku z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327

z pozn. zm.) Zarzqd Powiatu Pulawskiego uchwala, co nast^puje:

§1

1. Udziela si^ dotacji na powierzenie realizacji zadania zieconego z zakresu administracji

rzctdowej w cz^sci dotyczL^cej prowadzenia dwoch punktow nieodplatnej pomocy prawnej

lub nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodplatnej mediacji oraz podejmowanie

dzialan z zalcresu edukacji prawnej w 2023 roku w Powiecie Pulawskim dla nast^puj^cych

podmiotow:

Przyznana
kwota

dotacji (zl.)

Lp. Nazvva oferenta Numcr zadania

Lubelski Osrodek

Samopomocy z
Lublina

Zadanic 1.

Powierzenie prowadzenia punktu nieodplatnej pomocy
prawnej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia
5 sieipnia 2015r. o nieodplatnej pomocy prawnej oraz
edukacji prawnej od poniedzialku do pitjtku od godz.
8.00 do 12.00 Lisytiiowanego w lokalii biurowym;
- w poniedzialek - Baranow, ul. Rynek 14,

- we wtorek - Nalq:cz6w, ul. Gli^bocznica 23a,

- w srod? - Janowiec, ul. Radomska 2,

- w czwartek- Kurow, ul. I Armii Wojska Polskiego 1,

- w pi^tek - Konskowola, ul. Lubelska 93,

60 060,00 zi.

3 960, 00 zl.

oraz podejmowanie dzialan z zakresu edukacji prawnej

Lacznie kwot?:

64 020,00zl.



2 Lubelski Osrodek

Samopomocy z
Lublina

Zadanie 2.

Povvierzenie provvadzenia piinktu nieodpfatnego

poradnictwa obywatelskiego na zasadacli okreslonych

w ustawie z dnia 5 sierpnia 20I5r. o nieodpktnej

pomocy prawnej oraz edukacji prawnej \v poniedzialek

w godz. 9.00-13.00, od wtorku do pijjtku w godz. 8.00-

12.00 Lisytuowanego w lokalu biurowym:

- w poniedzialek- Markuszow, ul. M. Sobieskiego 1.

- we wtorek- Kazimierz Dolny, ul. Szkolna 1,

- w srod?- Pulawy. ul. D^blinska 4,

- w czwartek- Pulawy, ul. D^blinska 4,

- w pi^tek- Zyrzyn. ul. Tysiijclecia 28.

60 060.00 zl.

3 960, 00 zl.

Lgcznie kwot^:

64 020,00zl.

oraz podejmowanie dzialan z zakresu edukacji prawnej

2. Srodki na realizacj^ uchwaly znajduj^ pokrycie  w budzecie Powiatu Pulawskiego.

3. Z podmiotami, o ktorych mowa w § 1 list. 1 zostan^^ zawarte umowy okreslaj^ce zakres

i warunki realizacji zadan publicznych.

§2

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

Podvisv Zcirzqdu:

Lp. Funkcja Imif i nazwisko Podpis

qf>-Przewodnicz^ca Zarz^du1 Danuta Smaga

2 Wicestarosta Leszek Gorgol

/Czlonek Zarz^du Ireneusz Rzepkowski

4 Czlonek Zarz^du Jan Ziomka


