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w sprawie określenia sposobu realizacji zadania polegającego na udzieleniu nieodplatnej
pomocy prawnej, świadcząc nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji
prawnej w Powiecie Kolskim

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej ( Dz. U. 2019 r. poz. 294)
art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z
2019 r. poz. 511.) oraz zgodnie z porozumieniami zawartymi z gminami z Obszaru Powiatu
Kolskiego - zarządza się, co następuje:

§l
1.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzone będą na podstawie porozumień z

1)

Okręgową

Radą Adwokacką

w Poznaniu

oraz Radą Okręgową

Izby Radców

Prawnych w Poznaniu:
a) W budynku Starostwa Powiatowego w Kole ul. H. Sienkiewicza 21/23 ( nieodpłatna
pomoc prawna)
2)

Punkty

nieodpłatnej

obywatelskiego
pozarządową

pomocy

prowadzone
prowadzącą

będą

działalność

prawnej
na

oraz

podstawie

pożytku

nieodpłatnego

porozumienia

publicznego

z

wyłonioną

poradnictwa
organizacją
w otwartym

konkursie ofert:
1. Nieodpłatna pomoc prawna:
a) w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie ul. Poznańska l 62650 Kłodawa
b) budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Babiaku, ul. Wojska Polskiego 15
c) W budynku Miejsko Gminnym Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dąbiu, ul.
3-ego Maja4
d) W budynku Urzędu Gminy Grzegorzew Plac 1000- lecia Państwa Polskiego 1
2. Organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego o których mowa w
pkt 2 wyłoniona zostanie w otwartym konkursie ofert, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia

2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2019, poz. 688 z późno
zm. )
§2

Punkty nieodpłatnej

pomocy prawnej

w Powiecie

Kolskim,

o których mowa w § 1

prowadzone będą w okresie od dnia Ol stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
§3
Szczegółowy harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach, o których
mowa w § l określi Zarządzenie Starosty Kolskiego.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kol kiemu

z mocą obowiązującą od dnia 01

stycznia 2020 roku.
§5
Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. Równoznacznie

traci moc uchwała Zarządu Powiatu

Kolskiego nr 0025.49.65.2019 z dnia 2 października 2019r

Zarząd Powiatu Kolskiego:

1.

Starosta- Robert Kropidłowski

2.

Wicestarosta-

3.

Członek Zarządu - Waldemar Banasiak

4.

Członek zarządu- Zbigniew Szarecki

5.

Członek Zarządu- Henryk Tomczak

Sylwester Chęciński

