
Zarxąd  Powiatu  Nowotomyskiego
lll.  Poznańska 33

64-300 Nowy Tomyśl

tel. (0-61) 44 26 700 Uchwała  nr 272/AO/2020

Zarządu  Powiatu  Nowotomyskiego

z dnia  20 listopada  2020  r.

w sprawie  wyboru  oferty  na realizację  zadania  publicznego

,,Prowadzenia  punktów  nieodpłatnej  pomocy  prawnej  lub  nieodpłatnego

poradnictwa  obywatelskiego  w 2021  r."

Na podstawie  art. 15 ust. 2h 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.  1l  ust.  2 i art.  8 ust.  1 ustawy  z

dnia  5 sierpnia  2015  r. o nieodpłatnej  pomocy  prawnej,  nieodpłatnym  poradnictwie  obywatelskim

oraz  edukacji  prawnej  (Dz. U. z 2019  r. poz.  294  z późn.  zm.) uchwala  się, co następuje:

% 1.  1. W wyniku  przeprowadzonego  konkursu  ofert  na realizację  zadania  pubIicznego,,Prowadzenie

punktów  nieodpłatnej  pomocy  prawnej  lub nieodpłatnego  poradnictwa  obywatelskiego  w 2021  r."

Zarząd  Powiatu  Nowotomyskiego:

1)  powierza  prowadzenie  Punktu  Nieodpłatnej  Pomocy  Prawnej  w  2021  r. w  Lwówku

i Opalenicy  - Stowarzyszeniu  Inicjatyw  Społecznych,,Wsparcie,Informacja,  Rozwój"  z siedzibą

w Górze,  ul. S. Batorego  8 i udziela  dotacji  w wysokości  63 030,00  zł, z czego  na nieodpłatną

pomoc  prawną  przekazuje  się kwotę  60.060,00  zł, a na edukację  prawną  kwotę  2.970,00  zł;

2)  powierza  prowadzenie  Punktu  Nieodpłatnej  Pomocy  Prawnej  w  2021  r. w  Kuślinie,

Miedzichowie  i Zbąszyniu  - Stowarzyszeniu  Inicjatyw  Społecznych  ,,Wsparcie,  Informacja,

Rozwój"  z siedzibą  w Górze,  ul. S. Batorego  8 i udziela  dotacji  w wysokości  63 030,00  zł, z

czego  na nieodpłatną  pomoc  prawną  przekazuje  się  kwotę  60.060,00  zł, a na edukację

prawną  kwotę  2.970,00  zł.

2. Realizacja  zadania,  o którym  mowa  w ust. 1, nastąpi  na podstawie  umowy  zawartej  pomiędzy

Powiatem  Nowotomyskim  a wybranym  oferentem.

% 2. 1. Wybór  poprzedzony  został  otwartym  konkursem  ofert  przeprowadzonym  na podstawie

ustawy  z dnia  24 kwietnia  2003  r. o pożytku  publicznym  i wolontariacie.

2. Wynik  otwartego  konkursu  ofert  podlega  ogłoszeniu  w Biuletynie  Informacji  Publicznej  Powiatu

Nowotomyskiego,  wywieszeniu  na tablicy  ogłoszeń  Starostwa  Powiatowego  w Nowym  Tomyślu  oraz

umieszczeniu  na stronie  internetowej  Powiatu  Nowotomyskiego.

% 3. Wykonanie  uchwały  powierza  się Sekretarzowi  Powiatu.

% 4. Uchwała  wchodzi  w życie  z dniem  podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  ZARZĄDU

1. Marcin  Brambor

2. Konrad  Drąg

3. Patryk  Kąkolewski

4. Edwin  Pigla

-/a

Andrze)  Wilkonskt



UZASADNIENIE

do uchwały  nr 272/AO/2020

Zarządu  Powiatu  Nowotomyskiego

z dnia  20 listopada  2020  r.

w sprawie  wyboru  oferty  na realizację  zadania  publicznego

,,Prowadzenia  punktów  nieodpłatnej  pomocy  prawnej

lub  nieodpłatnego  poradnictwa  obywatelskiego  w  2021  r."

Na podstawie  ustawy  z dnia  5 sierpnia  2015r.  o nieodpłatnej  pomocy  prawnej  oraz

edukacji  prawnej  (Dz. U. z 2019r.  poz.  294  z późn.  zm.)  powiat  ma obowiązek  powierzenia

prowadzenia  połowy  punktów  organizacji  pozarządowej  prowadzącej  działalność  pożytku

publicznego,  z przeznaczeniem  na udzielanie  nieodpłatnej  pomocy  prawnej  lub świadczenie

nieodpłatnego  poradnictwa  obywatelskiego.  Organizację  wyłania  się corocznie  w otwartym

konkursie  ofert,  o którym  mowa  w ustawie  z dnia  24 kwietnia  2003r.  o działalności  pożytku

publicznego  i o wolontariacie  (Dz. U. z 2020  r. poz.  1057).

W związku  z przeprowadzonym  konkursem  ofert  na realizację  zadania,,Prowadzenia

punktów  nieodpłatnej  pomocy  prawnej  lub nieodpłatnego  poradnictwa  obywatelskiego  w

2021  r.", po zapoznaniu  się z oceną  komisji  konkursowej  Zarząd  Powiatu  Nowotomyskiego

podjął  decyzję  o powierzeniu  realizacji  zadania  Stowarzyszeniu  Inicjatyw  Społecznych

,,Wsparcie, Informacja,  Rozwól',  z siedzibą  w Górze.

W związku  z powyższym  podjęcie  uchwały  jest  zasadne.

PRZEWODNIC?ĄCY ZARZĄDU

Andrzej  Wilkoński-


