
UCHWAŁA NR 1073/2021 
ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO 

z dnia 24 listopada 2021 r. 

w sprawie powierzenia prowadzenia na terenie powiatu 
wodzisławskiego punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc 

prawna oraz punktów, w których będzie świadczone nieodpłatne 
poradnictwo obywatelskie w 2022 roku organizacjom pozarządowym 

oraz przekazania dotacji na ich prowadzenie 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 920 z późn.zm.) w związku 
z art. art. 13 i 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 
z późn. zm.) art. 11 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tekst jednolity Dz. U. 
z 2021 r. poz. 945), rozdz. 12 ust. 3 załącznika do Uchwały nr XXIV/248/2020 
Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie 
uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na 2021 rok” oraz Uchwały nr 1029/2021 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 13 października 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
na powierzenie prowadzenia na terenie powiatu wodzisławskiego punktów, 
w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone 
nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2022 roku 

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert powierza się prowadzenie 
jednego punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz dwóch 
punktów, w których będzie świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie 
powiatu wodzisławskiego w 2022 r. następującym organizacjom pozarządowym: 

1) Fundacji Togatus Pro Bono w ramach realizacji zadania publicznego pt. „Powierzenie 
prowadzenia na terenie powiatu wodzisławskiego punktu, w którym będzie udzielana 
nieodpłatna pomoc prawna w 2022 roku" (punkt w Urzędzie Miasta Pszów - Urząd 
Stanu Cywilnego), 

2) Stowarzyszeniu Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” w ramach realizacji 
zadań publicznych pt.: 

a) „Prowadzenie punktu, w którym udzielane będzie nieodpłatne poradnictwo 
obywatelskie – punkt zlokalizowany w Centrum Usług Społecznych w Radlinie", 
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b) „Prowadzenie punktu, w którym udzielane będzie nieodpłatne poradnictwo 
obywatelskie – punkt zlokalizowany w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
(„Oaza Aktywności”) w Wodzisławiu Śląskim i w Gminnym Centrum Kultury 
w Gorzycach." 

2. Na realizację powyższych zadań publicznych przekazuje się dotację celową 
w wysokości 64 020,00 zł brutto rocznie na jedno zadanie. 

3. Szczegółowe zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego, a także przekazania dotacji celowej określą umowy 
zawarte z Powiatem Wodzisławskim. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dwóm członkom Zarządu Powiatu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

PRZEWODNICZĄCY 
ZARZĄDU 

 
 

mgr Leszek Bizoń 
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