
Uchwała Nr
Zarządu Powiatu Kolskiego 

z dnia ..S..L.i.Q.Q?A'»u..AW..r.

w sprawie: ogłoszenia 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.l i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym ( Dz. U. z 2020r. poz. 920), art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r. poz 1057), 
w zw. z art. 11 ust. 1 ust. Ib i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2019. poz. 294 z późn. zm.) 
oraz Uchwały Rady Powiatu Kolskiego nr XXXI/233/2020 z dnia 29.10.2020r. w sprawie uchwalenia 
„Programu Współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o 
których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie na 2021 rok ,Zarząd Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:

§1
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, 
prowadzącą działalność pożytku publicznego, dwóch punktów udzielania nieodpłatnej pomocy 
prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mediacji oraz edukacji prawnej na 
terenie powiatu kolskiego w 2021 roku.

§2
Treść ogłoszenia konkursowego zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert, o którym mowa w § 2 zamieszcza się:

1) na stronie internetowej Powiatu Kolskiego - ;www.starostwokolskie.pl
2) w Biuletynie Informacji Publicznej;
3) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kole.

§4
Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Starosta - Robert Kropidłowski

2. Wicestarosta - Sylwester Chęciński

3. Członek Zarządu- Waldemar Banasiak

4. Członek Zarządu - Zbigniew Szarecki

5. Członek Zarządu - Henryk Tomczak

http://www.starostwokolskie.pl

