
UCHWAŁA NR 238/600/2018 

ZARZĄDU POWIATU KARTUSKIEGO 

z dnia 7 listopada 2018 r. 

  

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktów 

nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji 

prawnej w 2019 roku na terenie powiatu kartuskiego 

 

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365) w związku 

z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji 

prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 i z 2018 r. poz. 1467) 

 

 

Zarząd Powiatu Kartuskiego 

w składzie: 

1) Janina Kwiecień – Starosta Kartuski 

2) Bogdan Łapa - Wicestarosta 

3) Zdzisław Sokół – Członek Zarządu 

4) Janusz Bystron – Członek Zarządu 

5) Piotr Leszczyński – Członek Zarządu 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zleconego zadania administracji 

rządowej na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2019 roku na terenie powiatu 

kartuskiego. 

 

§ 2. Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktów 

nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji  

prawnej w 2019 roku na terenie powiatu kartuskiego stanowi załącznik do uchwały. 

 

§ 3. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej 

Starostwa Powiatowego w Kartuzach, na stronie internetowej Powiatu Kartuskiego oraz na 

tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kartuzach na ul. Dworcowej 1. 

 

§ 4. Zadanie, o którym mowa w § 1 będzie finansowane z dotacji celowej udzielonej 

Powiatowi Kartuskiemu z budżetu państwa przez Wojewodę Pomorskiego. 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Ochrony Zdrowia  

i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. 

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Starosta Kartuski 

/-/ Janina Kwiecień 



Uzasadnienie 

 

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej 

oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm.) powiat powierza prowadzenie 

połowy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego.  

Organizację pozarządową wyłania się corocznie w otwartym konkursie ofert, o którym 

mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.). 

 

 

Aleksandra Kuczkowska 

Dyrektor Wydziału Ochrony Zdrowia 

i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 
 


