Uchwała Nr 002S~.

Za rządu

Powiatu

.~2018

Ko Iskiego

z dnia 12 grudnla 20'18 r.
w sprawle rozstrzygnięcia. otwartego konku
prowadzącej

działaltiGś-ć

prowadzenia

punktów nieodpłatnej

pożytku

SUI

ofert na, pow'erzenie

organizacji

zadania

pubrcznego

p'ubli(znego~

"ealizacji

prawne], świadczenia nie,odpłatnego
oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kolskiego w 201:9 roku.

obywate'skiego

pomocy

Na podstawie art, 32 ust 1 ustawy,

dnia 5

1998 r. o samorządzie

CZerwca

Dz.U.2018 r. poz. 995 ze zrn.] oraz art, 15 LISt. 2g i 2h ustawy z dnia 24

dzlałalneśel pożvtku

pomocy prawnej

w zakresi,e
pO.radnictwa

powiatowym

(j.t.

kwietnia 2003 roku o

[j.t, D.z.U.2018 poz. 450 ze zm.} oraz art, 11 ust. 2

publicznego i a wolontariacie

ustawy o nieodptame]

pozarządowęj

oraz edukacji prawnej {t.j. Dz.U.2.017 poz. 2030 i z 2018 r.

poz. 1467) Zarząd Powiatu Kolskiego uchwala co nas epu]e:

§l
1. W wyniku

przeprowadzonego

otwartego

organizacji oraz rozpatrzenta propozycji

oferty Stowarzyszenia
Batorego

8J 56-200

publicznego

.Inicjatyw

konkursu

Komisji Konkursowej

do k órego przystąpiło

5 (pięć)

się dokonać wyboru

postanawia

Społecznych IIWSPARCJE, INFORMACJA. R.OZWÓJ", ul. Stefana

Góra i udzielić dotacji

w zakresie prowadzenia

nieodpłatnego, poradnictwa

ofert,

punktów

celowej

na dofinansowanie

nieodpłatnej

pomocy

realizacji

prawnej,

zadania

świadczenia

obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiat.

kolskiego

w 2019 roku
2. Środ ki na re aIizację uch wa ły zostały zagwa re otawa ne z d ctaci i ce Iowe j bu dżeru pa ristwa na
2019 rok.
§2
Treść ogłoszenia o wyniku otwartego
l sta 110W i załą cznik do

konkursu ofert na realizację zadania. o którym mowa

uchwały.
§3

Wykonanie

uchwały powierza slę Przewodnlczącernu Zarządu Powiatu Kolskiego.

§4

Uchwała wchoezl w życie z dniem podjęcia.

Człon·ek Zarządu - Zbign i ew Szareck i
Czł'onek Zarządu

- Henryk Tomczak

IN

§ 1 ust.

Zał·ącznik do Uchwały Nr 0025.S.5.2018

Zarządu .Powl,atu lColskiego
z dnia 12 grudnia 2018 r.

Zarząd

Powiatu

organiz,a,cji

Ko.Jsklego informuje o wynikach

pozilIlI'.ządowej prowadzącej
w zakresie

publ·cznego

nieodp atnego poradnictwa
2019 roku.

prowadzenia

otwartego konikursu

działalność

punktów

pożytku

ofert na powierzenie

publmctn·eg,o~ realizacji

nieodpłatnej

pomocy

z,adania

pra,w.nej, Świad~enia

na ter,e'llle powiatu kolskiego w

obywatelskiego· oraz 'edukacji prawnej

Zgodnj,e z art. 11 ust. 2 ustawy o nieodpiatne] pomocy prawnej oraz. edukacji prawnej (t.j. Dz..U.2017
poz. 2030 i z 2018 r. poz. 1467)

k vletnia 2003 roku o dzjaialnośc]

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

5 ust. l i ust. 2h ustawy z.dnia 24

poty ku publlcznego i o wolontariacie

(j.t. Dl.U.201S poz. 450 ze

zrn.) informujemy, iz na mocy Uchwały nr 0025.5.5.2018 Zarządu Powiat Kolskiego z dnia 12 grudnia
2018 r. został rozstr2ygnięty ctwartv konkurs ofert na powierz,enie .org.anizacji po,za,r:ządowej

pożytku publkznego,
real'ilacji
zadania publicznego
prowadzenia punktów nieodpiatnej pomocy prawnej, śwladczenla nieodpłatnego
obywartelski·eg,o ot,al: edukacji prawnej na terenie powiiatu kols.kiego w 2019 ·roku.
prowadzącej

w zakr'esłe

dziiałall1lOŚć

W wyniku prleprowadzonego

poradnictwa

konkursu ofert po zapoznaniu się :z. opinią Komisji Konkursowej, Zarząd

PowiQtu Kolskiego dokonał wyboru oferty:
StowarzY$Zcę,nie ,Inicjatyw Spo·łecznych ,,:WSPARCIE, INFORMACJA,ROZWÓJ"

ul. Stała n a Batorego S,
5,6-200 Góra

na realizację zadania pod tytułem:
Powiel'len~e organ'izacji pozarządowej

prowadzącej

działa ność poi.ytku

zadanla publicznego w z.akr,esie prowadzenia :punktów nieodpłatnej
ni'eodpłatnego

poradnictwa

pub I"cz nego, Ij,ealizac;jii

pomocy prawnej, świadczenia

obywatelisldego 01l"8Zedukacji pralwnej na. teren e pow~atu kolskiego w

2019 roku,

Kwota plr.Zy:!:nana na realizację ww. zadania wynos:, 1Z8.04l0 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia
osiem

tysięcy czterdzleści złotych), 2 tego:

•

120.120',00 zł na prowadzenie dwóch punktów,

•

7.920,,00 rl- na realizację zadania z zakresu edukacji prawne],

STA
Robert

