Uchwala Nr 14O 11821 20,17
Zarz4du Powiatu KoScierskiego
z dnia 28 listopada 2O17 r.

w sprawie ogloszenia wynik6w otwartego konkursu oferty

na

powierzenie organizacli pozarz4dowej prowadz4cej dzialal no56 po2ytku
publicznego provyadzenia jednego punktu nieodplatnej pomocy prawnej
w Powiecie Ko6cierskim w roku 2fJ18.
Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czeruvca 1998 roku o samorzqdzie powiatowym (Dz. U.

22017 t.poz.1868 j.t.), art.4 ust. 1 pkt 1b iart. '15 ust.2h ustawy zdnia 24 kwietnia 2003 roku o
dzialalnosci pozytku publicznego io wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1917
j.t. ze zm.) oraz Uchlvatq Zarzqdu Powiatu Nr 124117512017 z dnia 16 pa2dziernika 2017 r.
w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodplatnej pomocy
prawnej w Powiecie KgScierskim w 20'18 r.

Zarz4d Powiatu
uchwala, co nastgpuje:

s1.
Wybiera

z

sig

Stowarzyszenie

o nazwie: Kaszubski Instytut Rozwoju

siedzibq w KoScierzynie, wylonione w otwadym konkursie ofert na powierzenie
organizacji pozarzqdowej, prowadzqcej dzialalnoS6 pozytku publicznego prowadzenia
jednego punktu nieodplatnej pomocy prawnej w Powiecie Ko6cierskim w 2018 r. wraz
z udzieleniem dotacji w wysokoSci 60 725,88 zl (slownie : sze66dziesiqt tysiqcy siedemset
dwadzieScia pig6 88/100) na prowadzenie tego punktu.

s2.
Szczeg6lowe zasady realizacji zadania oraz jego rozliczenia zostanq okre5lone w umowie
zawarlej pomigdzy samorzqdem powiatowym a realizatorem zadania.

s3.
Wykonanie uchwaly powierza sig Sekretarzowi Powiatu Ko5cierskiego.
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s4.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia.
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Gzlonkowle Zarz4du=
Adam Szejba

Uzasadnienie
Rozstrzygniqcie

i

na powierzenie organizacji
tku publicznego prowadzenia jednego punktu
Scierskim w 2018 r. zostalo przeprowadzone
. 4 pkt 11 ustawy o dzialalnoSci po2ytku
t. poz. 1817 ze. zm.) oraz Uchwatq Zarzqdu
nika 2017 r.w sprawie ogloszenia otwartego
ieodplatnej pomocy prawnej w Powiecie

pzyznanie wsparcia finansowego

Ko6cierskim w 2018 r.

w terminie zostaly sprawdzone pod wzglqdem formalnym przez
pracownika WydzialU Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ko6ciezynie oraz
merytorycznym ptzez Komisjg powolanq w tym celu.

Oferty zlo2one

Decyzje o wyborze gferty i udzieleniu dotacji podejmuje Zazqd Powiatu KoScierskiego
w formie uchwaNy, pQ zasiggnigciu opinii powolanej w tym celu Komisji.

Uchwala bqdzie pddstawq do zawarcia pisemnej umowy szczeg6lowo okre5lajqcej
zasady realizacji zadpnia oraz jego rozliczenia.
W zwiqzku z powy2sTym podjgcie niniejszej uchwaly uznaje siq za konieczne i zasadne.
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