
Uchwała Nr 0025.47.63.2015
Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 18 listopada 2015 r.

w sprawie: powołania i określenia zadań Komisji Konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w
otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenie prowadzenia
przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, dwóch punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie kolskim w 2016 roku.

Na podstawie art. 32, ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U.2015.1445 j.t.) oraz art. 15 ust. 2a, 2b ust. 2d i 2e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118, z późno zm.) oraz art. 11 ustawy o

nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U.2015.1255) uchwala się, co następuje:

§1

Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia oceny oraz zaopiniowania ofert

zgłoszonych do otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenie
prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, dwóch

punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie kolskim w 2016 roku w następującym składzie:

1. Marek Banaszewski - przedstawiciel Zarządu Powiatu Kolskiego - Przewodniczący
2. Andrzej Tomczyk - Sekretarz Powiatu - Z-ca Przewodniczącego

3. Dorota Szkudlarek - pracownik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu - członek

4. Artur Szafrański - pracownik Referatu ds. inwestycji i zamówień publicznych - członek

§2
Zadaniem Komisji Konkursowej jest:

1). otwarcie ofert zgłoszonych na konkurs i sprawdzenie pod względem zgodności z warunkami
określonymi w ogłoszeniu o konkursie z dnia 21 października 2015 roku;

2). dokonanie oceny merytorycznej przedłożonych ofert w zakresie spełniania kryteriów

zawartych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
edukacji prawnej (Dz. U. 2015r. poz. 1225);

3). przedłożenie Zarządowi Powiatu Kolskiego opinii rekomendującej organizację wytypowaną
do zawarcia umowy na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Konkursowej.

§4
Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Kolskiegou,aiV
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