
 

Uchwała Nr 751/2021 

Zarządu Powiatu Mławskiego 

z dnia 21 października 2021 roku 

 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego                           

                  w zakresie powierzenia prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie  

                  nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa   

                  obywatelskiego na terenie Powiatu Mławskiego w 2022 roku. 

 

 

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

(Dz. U. z 2020r., poz. 920 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 2, 2a pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 

2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz 

edukacji prawnej  (Dz. U. z 2021r., poz. 945), art. 4 ust. 1 pkt 1b i 22a,  art. 11 ust. 1 pkt 2 i 

ust. 2, art. 13 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego                                     

i o wolontariacie (D. U. z 2020r., poz. 1057 ze zm.), Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala,                     

co następuje: 

 

§ 1. 

 

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia 

prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub 

świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Mławskiego                    

w 2022 roku. 

§ 2. 

Warunki realizacji zdania z § 1 uchwały,  określa załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 3. 

1. Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego                    

w Mławie, na stronie internetowej urzędu oraz tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa 

Powiatowego w Mławie przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 6. 

2. Realizacja zadania publicznego, o którym mowa w § 1, nastąpi na podstawie umowy 

podpisanej pomiędzy Powiatem Mławskim, a oferentem (-ami) i będzie mieć formę 

powierzenia wykonania zadań z udziałem dotacji na finansowanie ich realizacji.  

 

§ 4. 

1. Planowana kwota dotacji przeznaczona na realizację zadania w 2022 roku: 120 120,00 zł. 

brutto (słownie: sto dwadzieścia tysięcy sto dwadzieścia złotych, 00/100 groszy)                    

z czego kwota: 



 

a) 60 060,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych 00/100 

groszy) przeznaczona będzie na punkt w którym udzielana będzie nieodpłatna pomoc 

prawna, 

b) 60 060,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych 00/100 

groszy) przeznaczona będzie na punkt w którym będzie świadczone nieodpłatne 

poradnictwo obywatelskie. 

2. Dodatkowo kwota 5940,00 zł. brutto (słownie: pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści 

złotych 00/100 groszy) przeznaczona będzie na wykonanie powierzonych zadań z zakresu 

edukacji prawnej z czego na jeden punkt przeznacza się kwotę 2970,00 zł, brutto 

(słownie: dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych 00/100 groszy) na wykonanie 

powierzonych  w ramach umowy zadań z zakresu edukacji prawnej. 

3. Planowana łączna kwota dotacji na realizację ww. zadań wynosi 126 060,00 zł. (słownie: 

sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćdziesiąt złotych). 

4. Zadanie będzie finansowane z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji 

wojewodów przez udzielenie dotacji celowej powiatom i nastąpi pod warunkiem 

otrzymania tej dotacji. 

 

§ 5. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Mławskiemu i Sekretarzowi Powiatu. 

 

§ 6. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

                                                                                  

                                                    Zarząd Powiatu Mławskiego:   
 

                                                                                        Jerzy Ryszard Rakowski  

                                                                                  Zbigniew Markiewicz 

                                                                                   Jolanta Karpińska  

                                                                                  Witold Okumski   

                                                                               Krystyna Zając   

                                                                           

 


