
  

 Uchwała Nr 2.VI. 2018  

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

z dnia 29.11.2018r.  

 

w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia 

organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz na powierzenie 

zadania z zakresu edukacji prawnej w Powiecie Kępińskim w 2019r. 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(Dz.U. z 2018r. poz. 995 ze zm.), art. 15 ust. 2h i 2j w zw. z  art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz. 450 ze zm.), art. 221 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)               

oraz Uchwały Nr 287.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 19 października 2018 roku           

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie 

powierzenia prowadzenia organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego 

punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego           

oraz na powierzenie zadania z zakresu edukacji prawnej w Powiecie Kępińskim w 2019r. 
 

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Po zapoznaniu się z protokołem komisji konkursowej z dnia 28 listopada 2018 roku, Zarząd Powiatu 

wybiera ofertę realizacji zadania publicznego w formie powierzenia wykonania zadania                  

wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji. 

 

§ 2 

Oferta oraz kwota udzielonej dotacji, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały  

i jest podstawą zawarcia umowy z wykonawcą zadania. 

 

   § 3 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kępińskiemu. 

 

 § 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Członkowie Zarządu : 

 

1. Przewodniczący Zarządu Powiatu  -  Robert Kieruzal           /-/ 

2. Członek Zarządu Powiatu  -  Alicja Śniegocka      /-/ 

3. Członek Zarządu Powiatu  -  Krystyna Możdżanowska        /-/ 

4. Członek Zarządu Powiatu  -  Marek Potarzycki /-/ 

5. Członek Zarządu Powiatu  -  Renata Ciemny       /-/ 



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 2.VI. 2018 

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

z dnia 29.11.2018r. 

 

w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia 

organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz na powierzenie 

zadania z zakresu edukacji prawnej w Powiecie Kępińskim w 2019r. 

 

Uchwałą Nr 287.V.2018 z dnia 19 października 2018r. Zarząd Powiatu Kępińskiego ogłosił otwarty 

konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia organizacji 

pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej     

lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz na powierzenie zadania z zakresu edukacji 

prawnej w Powiecie Kępińskim w 2019r. 

 

W budżecie na ten cel zaplanowana została łączna kwota w wysokości 64 020,00 zł. Korzystając         

z uprawnień wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, Zarząd Powiatu Kępińskiego powołał w drodze uchwały Nr 288.V.2018 z dnia      

19 października 2018r., następnie zmienionej Uchwałą Zarządu Powiatu Kępińskiego Nr 1.VI.2018     

z dnia 22 listopada 2018r.  komisję konkursową do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym 

konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia organizacji 

pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej    

lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz na powierzenie zadania z zakresu edukacji 

prawnej w Powiecie Kępińskim w 2019r. 

 

Komisja opiniowała złożone oferty na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2018r. i po sporządzeniu 

protokołu z przebiegu postępowania wraz ze zbiorczym wykazem ofert i propozycją wysokości 

dotacji, przedłożyła go Zarządowi, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie wyboru oferty. 

 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest celowe. 

 

 

/-/  Robert Kieruzal 

                Starosta Powiatu Kępińskiego 



Załącznik  

do Uchwały Nr 2.VI. 2018 

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

z dnia 29.11.2018r. 

 

 

Wybrana oferta oraz kwota udzielonej dotacji 

 

Nazwa oferenta Nazwa zadania 
Wysokość przyznanych 

środków publicznych 

Stowarzyszenie Inicjatyw 

Społecznych „Wsparcie, 

Informacja, Rozwój” 

Prowadzenie punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej 

lub punktu nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego 

oraz powierzenie zadania z 

zakresu edukacji prawnej w 

Powiecie Kępińskim w 2019r. 

64 020,00 zł 

 


