
UCHWAŁA NR 54 / 261 / 2019
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie 

do realizacji zadań publicznych z zakresu administracji rządowej realizowanych 

przez Powiat Raciborski w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej

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

(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511, z późn. zm.) w związku z § 13 ust. 1 załącznika do uchwały nr II/9/2018 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie programu współpracy Powiatu 

Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wybiera się ofertę Stowarzyszenia Przyjaciół Człowieka „Tęcza” w Raciborzu  do realizacji 
zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie w roku 2020 punktu udzielania nieodpłatnej pomocy 
prawnej w Krzyżanowicach, w budynku przy ul. Głównej 5”;

2. Wybiera się ofertę Stowarzyszenia na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma” w Katowicach 
do realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie w roku 2020 punktu świadczenia 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Kuźni Raciborskiej, w budynku przy ul. Klasztornej 9”.

3. Zadania, o których mowa w ust. 1 i 2 realizowane będą od dnia 1 stycznia 2020 r. 
do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2. Przyznaje się:

1. Stowarzyszeniu Przyjaciół Człowieka „Tęcza” w Raciborzu dotację w wysokości 64.020,00 zł na 
realizację zadania, w tym 60.060,00 zł na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 3.960,00 zł na 
edukację prawną.

2. Stowarzyszeniu na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma” w Katowicach dotację 
w wysokości 64.020,00 zł na realizację zadania, w tym 60.060,00 zł na świadczenie nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego oraz 3.960,00 zł na edukację prawną.

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia i rozliczenia dotacji określone zostaną w umowach zawartych 
pomiędzy Powiatem Raciborskim a stowarzyszeniami, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2.

§ 4. 1. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu.

2. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawować będzie Starosta Raciborski.



§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Radca prawny

Dominika Fojcik-Knura

Starosta

Grzegorz Swoboda



Uzasadnienie 

Zgodnie z regulacją art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej 

pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 294)  powiat realizuje zadanie publiczne z zakresu administracji rządowej 

w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz 

edukacji prawnej. 

Na podstawie art. 11 cytowanej powyżej ustawy powiat ma obowiązek powierzyć 

prowadzenie połowy punktów organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku 

publicznego. Organizację pozarządową  prowadzącą punkty wyłania się corocznie w otwartym 

konkursie ofert, o którym mowa w art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688, z późn. zm.). 

Dnia 28 października 2019 r. Zarządu Powiatu Raciborskiego podjął uchwałę 

nr 50/235/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji 

zadań publicznych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat raciborski 

w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz 

edukacji prawnej. 

Powołana  uchwałą nr 53/256/2019 Zarządu Powiatu z dnia 19 listopada 2019 r. 

Komisja konkursowa, po przeprowadzeniu oceny formalnej i merytorycznej, zarekomendowała 

Zarządowi  powierzenie realizacji zadań: 

1) Stowarzyszeniu Przyjaciół Człowieka „Tęcza” w Raciborzu – zadanie nr 1 pod 

nazwą „Prowadzenie w roku 2020 punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 

w Krzyżanowicach, w budynku przy ul. Głównej 5”; 

2) Stowarzyszeniu na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma” w Katowicach – 

zadanie nr 2 pod nazwą „Prowadzenie w roku 2020 punktu świadczenia nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego w Kuźni Raciborskiej, w budynku przy ul. Klasztornej 9”. 

Wobec powyższego, w tym stanie prawnym i faktycznym, podjęcie uchwały jest 

celowe i uzasadnione. 

 

SEKRETARZ POWIATU       STAROSTA 

 

      Beata Bańczyk              Grzegorz Swoboda 




