
POWIAT POLICKI 

KOMUNIKAT 

ZARZĄDU 

POWIATU W POLICACH 

z dnia 

24 października 2022 r. 

 

w sprawie: zmiany wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań 

  publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia w 2023 r. na obszarze 

  Powiatu Polickiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu 

  nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, wskazanych w ogłoszeniu  

  o otwartym konkursie ofert stanowiącym załącznik do uchwały Nr 883/2022 

  Zarządu Powiatu w Policach z dnia 13 października 2022 r. w sprawie 

  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację ww. zadań publicznych      

 

Mając na uwadze brzmienie art. 8a ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) w związku z § 6 ust. 2 pkt 1 i 2 Statutu Powiatu 

Polickiego oraz art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) i art. 19 ust. 2 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 w Policach informuje, co następuje: 

 

W związku z zastrzeżeniem dotyczącym możliwości zmiany wysokości środków 

finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia 

prowadzenia w 2023 r. na obszarze Powiatu Polickiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 

oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, uwzględnionym w ogłoszeniu  

o otwartym konkursie ofert, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 883/2022 Zarządu 

Powiatu w Policach z dnia 13 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 

ofert na realizację ww. zadań publicznych, informuje się, iż wysokość środków 

finansowych przeznaczonych na realizację w 2023 r. zadań publicznych, o których 

mowa powyżej, wyniesie odpowiednio: 

1) w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej 63 030 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące 

trzydzieści złotych 00/100), w tym 2 970 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset 

siedemdziesiąt złotych 00/100) na działanie z zakresu edukacji prawnej; 

2) w zakresie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 63 030 zł (słownie: sześćdziesiąt 

trzy tysiące trzydzieści złotych 00/100), w tym 2 970 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset 

siedemdziesiąt złotych 00/100) na działanie z zakresu edukacji prawnej. 

Podstawą do dokonania powyższej zmiany wysokości środków finansowych jest 

ogłoszenie w dniu 20 października 2022 r. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 

14 października 2022 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2023 r. (Dz. U. poz. 2154). 
 

 

                                                              Andrzej Bednarek 

                                                              Starosta Policki 

     

 Na oryginale właściwy podpis. 

 

 

 



     


