Uchwała

nr

QQ1,5"JaL~.~~JillO

Zarządu Powiatu
z dnia ..

Kolskiego

J..Qfu.~~VM.JD2P..Y.\.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego
w zakresie prowadzenia

punktów

nieodpłatnej

pomocy prawnej,

świadczenia

nieodpłatnego

poradnictwa obywatelskiego, mediacji oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kolskiego w 2021
roku.
Na podstawie

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

powiatowym

(Dz. U. z 2020r. poz. 920) oraz art. 15 ust. 2g i 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego
sierpnia

i o wolontariacie

2015r. o nieodpłatnej

(Dz. U. z 2020 poz. 1057) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5

pomocy

prawnej,

nieodpłatnym

poradnictwie

obywatelskim

oraz

edukacji prawnej (Dz. U. z 2019r. poz. 294 z późno zm.) oraz Uchwały Rady Powiatu Kolskiego nr XXXI/
233/2020

z dnia 29.10.2020r.

z organizacjami
kwietnia

w sprawie

pozarządowymi

2003r. o działalności

uchwalenia

oraz podmiotami,

"Programu

Współpracy

o których mowa wart.

pożytku publicznego

i wolontariacie

Powiatu

Kolskiego

3 ust.3 ustawy z dnia 24

na 2021 rok", Zarząd Powiatu

Kolskiego uchwala co następuje:

§1
1.

W wyniku

przeprowadzonego

organizacje oraz rozpatrzenia

otwartego
propozycji

konkursu

ofert,

do którego

Komisji Konkursowej

przystąpiły

postanawia

4 (cztery)

się dokonać wyboru

oferty Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich ul. PCK 13, 62-500 Konin i udzielić dotacji celowej
na dofinansowanie

realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia

pomocy

świadczenia

prawnej,

nieodpłatnego

poradnictwa

punktów nieodpłatnej

obywatelskiego,

mediacji

oraz

edukacji prawnej na terenie powiatu kolskiego w 2021 roku.
2.

Środki na realizację zadania zostały zagwarantowane

z dotacji celowej budżetu państwa na

2021 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.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Robert Kropidłowski

Wicestarosta - Sylwester Chęciński

Członek Zarządu - Waldemar Banasiak

Członek Zarządu - Zbigniew 5zarec .

Członek Zarządu - Henryk Tomczak
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Załącznik do Uchwały nr ..

Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia .~ ..\Cili.~~:-,~)N
...2020 r.

Zarząd
realizacji

Powiatu

Kolskiego

informuje

zadania publicznego

świadczenia

nieodpłatnego

na terenie powiatu

o wynikach

otwartego

w zakresie prowadzenia
poradnictwa

konkursu

punktów

obywatelskiego,

obywatelskim

Kolskiego z dnia 25 listopada

prawnej

pomocy prawnej, nieodpłatnym

2003 roku o działalności pożytku publicznego

w zakresie prowadzenia

nieodpłatnego

i o wolontariacie

iż na mocy Uchwały nr 0025.106.153.2020

2020 r. został rozstrzygnięty

zadania publicznego

na terenie powiatu

edukacji

prawnej,

oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2019. poz. 294 z późno zm.) oraz art. 15 ust.

(Dz. U. z 2020 poz. 1057) informujemy,

świadczenia

oraz

pomocy

kolskiego w 2021 roku.

2g i 2h ustawy z dnia 24 kwietnia

realizacji

na powierzenie

nieodpłatnej

mediacji

Zgodnie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej
poradnictwie

ofert

poradnictwa

otwarty

punktów

obywatelskiego,

Zarządu Powiatu

konkurs ofert na powierzenie
nieodpłatnej

mediacji

oraz

pomocy

prawnej,

edukacji

prawnej

kolskiego w 2021 roku.

W wyniku przeprowadzonego

konkursu ofert po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, Zarząd

Powiatu Kolskiego dokonał wyboru oferty:
Towarzystwo

Inicjatyw

Obywatelskich

ul. PCK 13
62-500 Konin
na realizację zadania pod tytułem:
Powierzenie
prawnej,

realizacji zadania publicznego

świadczenia

na terenie powiatu

Kwota przyznana

nieodpłatnego

w zakresie prowadzenia

poradnictwa

obywatelskiego,

punktów

nieodpłatnej

pomocy

mediacji oraz edukacji prawnej

kolskiego w 2021 roku.

na realizację

ww. zadania wynosi

126.060 zł brutto

(słownie:

sto dwadzieścia

sześć tysięcy sześćdziesiąt złotych), z tego:

D

120.120,00 zł na prowadzenie

dwóch punktów,

D

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

O§TA
ropidławski

