
Uchwała nr
Zarządu Powiatu Kolskiego 
z dnia ..

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania 
publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej łub 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mediacji oraz edukacji prawnej na terenie 
powiatu kolskiego w 2023 roku.

Na podstawie art. 32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. 
zm.) oraz art. 11 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) 
oraz Uchwały Rady Powiatu Kolskiego nr LX/402/2022 z dnia 27.10.2022 r. w sprawie 
uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”, Zarząd Powiatu Kolskiego uchwala co 
następuje:

§1
1. W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert, po rozpatrzeniu propozycji 

Komisji Konkursowej, postanawia dokonać wyboru oferty Stowarzyszenia Inicjatyw 
Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój”, ul. Stefana Batorego 8, 56-200 Góra 
i udzielić dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie 
prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego, mediacji oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kolskiego w 2023 
roku.

2. Środki na realizację zadania zostały zagwarantowane z dotacji celowej budżetu państwa 
na 2023 rok.

§2
Treść ogłoszenia o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania, o którym mowa 
w § 1 ust. 1 stanowi załącznik do uchwały.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Kolskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Robert Kropidłowski 

Wicestarosta - Sylwester Chęciński 

Członek Zarządu - Waldemar Banasiak 

Członek Zarządu - Zbigniew Szarecki

Członek Zarządu - Henryk Tomczak



Załącznik do Uchwały nr
Zarządu Powiatu Kolskiego 
z dnia 3Q. r,

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania 
publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mediacji oraz edukacji prawnej na terenie 
powiatu kolskiego w 2023 roku.

Zarząd Powiatu Kolskiego Uchwałą nr 0025.208.304.2022 z dnia 23 listopada 2022 r. 
powołał Komisję Konkursowa do oceny ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na 
powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów 
nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mediacji 
oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kolskiego w 2023 roku.
W wyniku przeprowadzonego konkursu wpłynęło pięć ofert z czego dwie ofert zostały 
złożone na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i realizację zadań z zakresu 
edukacji prawnej, jedna na prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
wraz z edukacją prawną, a dwie oferty na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 
i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zadania z zakresu edukacji prawnej. Dwie 
spośród ww. ofert nie spełniły wymogów formalnych. Pozostałe trzy zostały przekazane do 
oceny merytorycznej.
Zarząd Powiatu Kolskiego, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej dokonał wyboru 
oferty:

Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” 
ul. Stefana Batorego 8

56-200 Góra

Kwota przyznana na realizację zadania wynosi 126.060 zl brutto (słownie: sto 
dwadzieścia sześć tysięcy sześćdziesiąt złotych), z tego:

□ 120.120,00 zł na prowadzenie dwóch punktów

□ 5.940,00 zł - na realizację zadania z zakresu edukacji prawnej.


