
Uchwała Nr 155/568/2022 

Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

     z dnia 30 listopada 2022r. 

 

w sprawie wyboru oferty złożonej w otwartym konkursie ofert na powierzenie 

„Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie namysłowskim w 2023 

roku w miejscowości Pokój, ul. Sienkiewicza 8”. 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1526).), art. 15 ust. 1 i 2h Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 

2490 oraz z 2022 r. poz. 1812) i uchwały Nr XXXIV/225/2021 Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu 

Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2022 rok, Zarząd Powiatu Namysłowskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Po zapoznaniu się z protokołem komisji konkursowej z dnia 22 listopada 2022 r. Zarząd 

Powiatu Namysłowskiego dokonał wyboru oferty złożonej przez Stowarzyszenie 

Porozumienie Namysłowskie ul. Brzegowa 8 Smarchowice Wielkie 46-100 Namysłów              

w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu powierzenie 

prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego 

„Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie namysłowskim w 2023 

roku w miejscowości Pokój, ul. Sienkiewicza 8” Porozumienie Namysłowskie zgodnie ze 

złożoną ofertą realizować będzie zadanie publiczne polegające na – „Prowadzenie punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

oraz edukacji prawnej w powiecie namysłowskim w 2023 roku w miejscowości Pokój, ul. 

Sienkiewicza 8”. 

§ 2. Na realizację zadania o którym mowa w § 1 przeznacza się środki publiczne  

w wysokości 64.020,00 zł.  (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych 00/100)  

z czego kwota 60.060,00 zł. przeznaczona zostanie na wynagrodzenia dla osób udzielających 

nieodpłatnych porad prawnych, zaś kwota 3.960,00 zł przeznaczona zostanie na zadania  

z zakresu edukacji prawnej. 

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie 

internetowej powiatu namysłowskiego, a także na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa 

Powiatowego w Namysłowie, plac Wolności 12 a.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Namysłowskiemu. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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