
UCHWAŁA NR 529/2022 

ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO  

z dnia 17 listopada 2022 roku 

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania 

publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz świadczenie edukacji prawnej dla 

mieszkańców Powiatu Nowodworskiego w roku 2023” 

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

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), 

Uchwały Nr XXXVI/224/2021 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 18 listopada 2021 r. 

w sprawie uchwalenia programu współpracy powiatu nowodworskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022, oraz art. 11 ustawy 

z dnia 5 sierpnia 2015r.o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie 

obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945), Zarząd Powiatu 

Nowodworskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Powołuje się komisję konkursową do opiniowania ofert na realizację zadania 

publicznego w zakresie prowadzenia przez organizację pozarządową punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz świadczenia 

edukacji prawnej dla mieszkańców Powiatu Nowodworskiego w roku 2023, w składzie: 

1) Pan Krzysztof Kapusta 

2) Pan Paweł Calak 

3) Pani Magdalena Kamińska  

4) Pani Aleksandra Grzelak 

5) Przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego Pan Zbigniew Niezabitowski 

2. Z głosem doradczym w pracach komisji uczestniczyć będzie Pani Dorota Lubowiecka. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Nowodworskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

1. Przewodniczący Zarządu - Starosta /-/ Krzysztof Kapusta 

2. Członek Zarządu - Wicestarosta /-/ Paweł Calak 

3. Członek /-/ Radosław Kasiak 

4. Członek /-/ Monika Nojbert 

5. Członek /-/ Jan Serwatka 


