
 
Uchwała Nr 176/2022 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 30 listopada 2022 roku 

w sprawie wyboru oferty dotyczącej realizacji w 2023 roku zadań publicznych Powiatu 

Ciechanowskiego w zakresie prowadzenia punktów, w których będzie udzielana 

nieodpłatna pomoc prawna i świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. 

 

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 22 i art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) i art. 15 ust. 2h i 2j ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie roku  

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz art. 11 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 Ciechanowskiego 

uchwala, co następuje: 

§ 1 

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert, dotyczącego realizacji w 2023 roku 

zadań publicznych Powiatu Ciechanowskiego w zakresie prowadzenia punktów, w 

których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna i świadczone nieodpłatne 

poradnictwo obywatelskie, dokonuje się wyboru oferty:  

Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” na zadanie pt. „Prowadzenie punktów, w 

których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna i świadczone nieodpłatne 

poradnictwo obywatelskie” 

i udziela się fundacji, dotacji na finansowanie zadania w wysokości 123 700 zł (słownie: 

sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset złotych), w tym 5 940,00zł (słownie: pięć tysięcy 

dziewięćset czterdzieści złotych) na zadanie z zakresu edukacji prawnej. 

§ 2 

Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej z 

fundacją realizującą zadanie określone w §1. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 



Członkowie Zarządu Powiatu: 

1. Joanna Potocka – Rak - Starosta Ciechanowski    /-/ Joanna Potocka – Rak 

2. Marek Marcinkowski - Wicestarosta       /-/ Marek Marcinkowski 

3. Adam Krzemiński          /-/ Adam Krzemiński 

4. Wojciech Rykowski          /-/ Wojciech Rykowski  

5. Stefan Żbikowski         /-/ Stefan Żbikowski 
 


