
 

UCHWAŁA NR 246/18 
ZARZĄDU POWIATU PABIANICKIEGO 

z dnia 20 grudnia 2018 roku 
 

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na prowadzenie 

punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu pabianickiego w roku 2019 
 
 

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

Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 4 ust. 1 pkt 1b, art. 11 ust. 1 pkt 

2  i ust. 2, art. 13 ust. 1 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, poz. 650, poz. 723, poz. 1365) oraz   

art. 11 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia  5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji 

prawnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2030, z 2018 r. poz.1467 i poz. 2212) Zarząd Powiatu 

Pabianickiego uchwala, co następuje : 

§ 1. Zatwierdza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań  

publicznych Powiatu Pabianickiego w 2019 roku w zakresie otwartego konkursu ofert na 

prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu pabianickiego w roku 2019, 

ogłoszonego Uchwałą Nr 218/18 Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 26 listopada 2018 

roku i postanawia zlecić w/w zadanie Fundacji „Młodzi Ludziom” Borysław 49, 96 – 130 

Głuchów wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie zadania. 

§ 2.  Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert podlega publikacji w Biuletynie 

Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.powiat.pabianice.pl oraz na tablicy 

ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pabianicach. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy 

ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pabianicach. 

 

 

 

Imię i nazwisko Podpis 
Wynik głosowania 

za przeciw wstrzymał się 

/-/ Krzysztof Habura nieobecny - - - 

/-/ Gabriela Wenne - 

Błażyńska 
Wicestarosta + 0 0 

/-/ Henryk Brzyszcz nieobecny - - - 

/-/ Robert Kraska Członek Zarządu + 0 0 

/-/ Jacek Wróblewski Członek Zarządu + 0 0 

 

 


