Uchwała N, l9.$..tątż018
Zarządu Powiatu w Piszu
z dnia 18 grudnia 2018 r,
w sprawie

;

zadania publicznego
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację
punktu nieodpłatnej pomocy prawnejo nieodpłatnego

w zakresie

prowadzenia

2019 roku,
poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w

częrwca 1998r, o samorządzie powiatowym
1 pkt 1 i ust, 2 ustawy z
działalnościpożytku publicznego

Na podstawie art. 32 ust, 2 pkt 2 ustawy z dnia 5
11 ust,
(tj. Dz. IJ. zż018 r, poz. 995, 1000, 1 34g, |43ż.), orazart,

o

dnia ż4 kwietnia żO03 r.

1
723,1365,) w związku z § 12 ust,
wolontariacie (tj. Dz.U. z2018 t. poz.450, 650,
powiatu piskiego z organlzacjam| poza]ządowyrni oraz podmiotami,
,,progratnu współpracy

io

oktorychmowaWart.3ust'3ustawyzdnla24kwietniaŻ0O3r.
stanowiące go zńącznlk do
na rok 2oI9"
o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie,

z dntażJ wrzęśnla2018 r, w sprawie przyjęcia
Uchwały NR XLV/298/18 Rady Powiatu Pisz
oraz podmiotami, o
programu współpracy powiatu piskiego z organtzacjam| pozarządowymi
24 kwietnia żO03 r, o działalnościpożytku
ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawi , ania
publicznego i o wolontariacie, na rok 2019
ZarządPowiatu w Piszu uchwala, co następuje:
§1

powołanej w celu zaopiniowania
uwzględniając opinię komisji konkursowej

ofer1

prawnej,
prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy
w ramach otwartego konkursu w zakresie
ogłoszonego
oraz edukacji prawnej w roku 20\9,
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
przez Fundację
r., dokonuje się wyboru oferty złożonej

dnia 30 pażdziernika 2018
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§2

Na realiza

cję zadanlzr publicznego

w

nieodpłatnego poradnictwa obywatelsk

prawnej,
zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy
się kwotę:
|ęgo oraz edukacji prawnej przęznacza

tysiące dwadzieściazłotych),
64.0żOzłbrutto (słownie: sześćdziesi ąt cztery
§3

mowa w §
szczegołowe zasady realizacji zadania, o których

l określiumowa,

.§4

na stronie internetowej, w Biuletynie
uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości
gło szeń,
Inform acj i Publi cznej or az na tabl icy o
§5

Piskiemu,
Wykonanie uchwały powierza się Staroście
§6

,tJchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,

