Uchwała Nr 0025.148.220.2017
Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 07 grudnia 2017 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego
prowadzącej

działalność

pożytku

konkursu ofert na powierzenie
publicznego,

realizacji

zadania

organizacji pozarządowej
publicznego

w

zakresie

prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kolskim w 2018 roku.

Na podstawie

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

(j.t.

DZ.U.2017 poz. 1868) oraz art. 15 ust. 2g i ust 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz.U.2016 poz. 1817) oraz art. 11 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej

pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U.2017 poz. 2030) Zarząd Powiatu Kolskiego uchwala co
następuje:

§1
1.

W wyniku

przeprowadzonego

organizacji oraz rozpatrzenia
oferty Stowarzyszenia

powierzenia

konkursu

ofert,

do którego

Komisji Konkursowej

przystąpiło

postanawia

7 (siedem)

się dokonać wyboru

Inicjatyw Społecznych "WSPARCIE, INFORMACJA, ROZWÓJ" , ul. Stefana

Batorego 8, 56-200 Góra
formie

otwartego
propozycji

i udzielić dotacji celowej na dofinansowanie

prowadzenia

dwóch

punktów

nieodpłatnej

zadanie publicznego

w

pomocy

prawnej

w powiecie

celowej

budżetu

państwa

kolskim w 2018 roku.
2.

Środki na realizację uchwały

zostały zagwarantowane

z dotacji

na

2018 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

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządu Powiatu Kolskiego.

Załącznik do Uchwały Nr 0025.148.220.2017
Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 07 grudnia 2017 r.

Zarząd Powiatu

Kolskiego informuje

o wynikach

otwartego

konkursu ofert

na powierzenie

prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, dwóch
punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kolskim w 2018 roku.

Zgodnie

z art.

11 ust.

(Dz.U.2017.2030)

2 ustawy

o

nieodpłatnej

oraz art. 11 ust. 1 i ust. 4, art.

pomocy

prawnej

oraz

edukacji

prawnej

15 ust. 1 i ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003

roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(j.t. DZ.U.2016 poz. 1817) informujemy,

iż

na mocy Uchwały nr 0025.148.220.2017

Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 07 grudnia 2017 r. został

rozstrzygnięty

na powierzenie

otwarty

konkurs

ofert

organizacji

pozarządowej

prowadzącej

działalność pożytku publicznego, realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia

dwóch

punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kolskim w 2018 roku
W wyniku przeprowadzonego

konkursu ofert po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, Zarząd

Powiatu Kolskiego dokonał wyboru oferty:

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "WSPARCIE, INFORMACJA, ROZWÓJ"
ul. Stefana Batorego 8,
56-200 Góra

na realizację

zadania z zakresu prowadzenia

dwóch

punktów

nieodpłatnej

pomocy

prawnej

w

Powiecie Kolskim od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

Kwota przyznana na realizację ww. zadania wynosi 121451,76
tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych 76/100).

zł (słownie: sto dwadzieścia jeden

