
UCHWAŁA NR 849/2017
ZARZĄDU POWIATU W BUSKU-ZDROJU

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji  zadania z zakresu 
prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku przez organizacje pozarządowe.

Na podstawie  art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017r. 
poz. 1868 tekst jednolity), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 
edukacji prawnej (Dz. U. z 2017r., poz. 2030 tekst jednolity) i art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016 r., poz. 1817 tekst jednolity) 
uchwala się, co następuje:

§ 1. 

1. Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju, ogłasza wyniki przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na 
powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku przez 
organizacje pozarządowe.

2. W wyniku oceny ofert konkursowych wybrano ofertę Stowarzyszenia Wsparcia Obywatelskiego, 
ul. Juliusza Lea 202a, 30-133 Kraków na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu 
nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowości Stopnica, w budynku Gminnego Centrum Kultury, lokal 
biurowy 19 przy ul. Kazimierza Wielkiego 15.

3. Wysokość dotacji: 60 725,88 zł. brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć 
złotych 88/100). Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie stosownej umowy.

4. Zadanie będzie realizowane: od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

§ 2. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.powiat.busko.pl, stronie 
internetowej: www.powiat.busko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Jerzy Kolarz
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Uzasadnienie

Działając na podstawie art. 11. ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017r., poz. 2030 tekst jednolity), powiat powierza prowadzenie połowy
punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku
publicznego.

W otwartym konkursie ofert, wyłoniona została organizacja pozarządowa, której zostanie powierzone
przedmiotowe zadanie.

Podejmując niniejszą uchwałę Zarząd Powiatu realizuje obowiązek wynikający z art. 15 ust. 2h i 2j
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016r.,
poz. 1817 tekst jednolity).
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