
ZARZĄD POWIATU 

W LESKU 

Uchwała Nr 159.332.2022 

Zarządu Powiatu Leskiego 

z dnia 23.11.2022 r. 

 

w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie 

prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego wraz z mediacją i edukacji prawnej na terenie Powiatu Leskiego 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. 11 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.  o nieodpłatnej 

pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945), art. 15 ust. 2h i 2j w zw. z art. 

13 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

(j.t. Dz. U. z 2022 poz. 1327 z późn. zm.) 

 

Zarząd Powiatu Leskiego 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Dokonuje się wyboru oferty „PASIEKA” - Fundacji Rozwoju i Wsparcia, Pl. Kilińskiego 2, 

35-005 Rzeszów na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu nr 2 

nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją 

i edukacji prawnej w: 

a) Lesku, ul. Piłsudskiego 5 (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek) na terenie 

Powiatu Leskiego w 2023 r., zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. 

o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, złożonej w ramach otwartego 

konkursu ofert. 

2. Udziela się dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie: 

1) nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją 

w kwocie 60 060 zł. brutto, 

2) edukacji prawnej w kwocie 3 960 zł. brutto. 

Ogółem: 64 020 zł. brutto - na rok 2023 (płatna w 12-stu miesięcznych ratach). 

 

§ 2. 

 

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej, 

2) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lesku 

3) na stronie internetowej Starostwa www.powiat-leski.pl.  

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Starosta  

(-) 

Andrzej Olesiuk 
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 


		2022-11-23T13:27:38+0000




