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UCHWAŁA NR 144/2022 

ZARZĄDU POWIATU W STARACHOWICACH 

z dnia 25 października 2022 r. 

w sprawie: zmiany Uchwały nr 141/2022 Zarządu Powiatu w Starachowicach z dnia 19 października 

2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie 

powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Starachowickiego w 2023 r. 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1526), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2022 r. poz.1327, z 2021 r. poz. 2490, z 2022 r. poz. 1812), art. 11 ust. 2 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 uchwala, co następuje: 

§ 1. W Załączniku nr 1 do Uchwały nr 141/2022 Zarządu Powiatu w Starachowicach z dnia 

19 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 

w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Starachowickiego w 2023 r. wprowadza 

się następujące zmiany: 

1. Punkt II otrzymuje brzmienie: 

II.  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania. 

Wysokość dotacji ogółem na realizację zadania publicznego w 2023 r. wynosi: 126 060 zł, w tym 

5 940  zł na zadania z zakresu edukacji prawnej. 

2. Punkt IV ust.1  otrzymuje brzmienie: 

IV.  Termin i warunki składania ofert. 

1. Oferty w zamkniętych kopertach, sporządzone wg wzoru określonego w Rozporządzeniu 

Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r., 

w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania 

publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań należy składać w terminie: 

do dnia 16 listopada 2022 roku, do godz. 15.30, 

osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach 

lub za pośrednictwem poczty w na adres: 

Biuro Polityki Społecznej i Zdrowia 

Starostwo Powiatowe w Starachowicach 

ul. dr Władysława Borkowskiego 4 

27 – 200 Starachowice 

Uwaga: 

Decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego. 

Na kopercie należy wpisać nazwę zadania: Realizacja zadania publicznego pod nazwą „Powierzenie 

prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Starachowickiego w 2023 r. oraz nazwę 

organizacji składającej ofertę.  



Id: 706207D3-28FF-43F7-B1BE-61B37E0DF2C4. Podpisany Strona 2 

 

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Starachowickiemu. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Zarządu 

    Piotr Ambroszczyk 

 

  

 

Wicestarosta:  Dariusz Dąbrowski                         

 

 

Członkowie Zarządu:  

 

Jerzy Materek 

 

 

Izabela Wrona  

Stanisław Wojtan  
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Uzasadnienie 

 

W dniu 20 października 2022 r. weszło w życie  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia  

14 października 2022 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2023 r., wprowadzające jej wysokość inną  

niż w projekcie.   

Mając na uwadze, że kwota bazowa stanowiąca podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie 

zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2023 r. uległa zmianie, zaistniała 

konieczność podjęcia niniejszej uchwały. 

 

          STAROSTA 

               Piotr Ambroszczyk 

             

        


