
 

Uchwała Nr 95/109/2017 

Zarządu Powiatu w Piszu 

z dnia 30 listopada 2017 r. 

 

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania 

publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej  

 

 

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

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868.), oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 

sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U.  

z 2017 r. poz. 2030) w związku z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 

1948, z 2017 r. poz. 60, 573, 1909) w związku z § 12 ust. 1 „Programu Współpracy 

Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, na rok 2017” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXII/143/16 

Rady Powiatu Pisz z dnia 29 września 2016 r.  w sprawie przyjęcia Programu 

Współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017 

 

Zarząd Powiatu w Piszu uchwala, co następuje: 

 

 

§1 

Uwzględniając opinię Komisji Konkursowej powołanej do rozstrzygnięcia otwartego 

konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2018, ogłoszonego dnia 7 listopada 2017 r., 

dokonuje się wyboru oferty złożonej przez Fundację Inicjatywa Kobiet Aktywnych z 

siedzibą w Olsztynie, ul. Hanowskiego 9/42.  

§2 

Na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 

przeznacza się kwotę: 60.726 zł. brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset 

dwadzieścia sześć złotych). 

§ 3 

Szczegółowe zasady realizacji zadania, o którym mowa w § 1 określi umowa. 

§4 

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej,  

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.  

§5 



Wykonanie uchwały powierza się Staroście Piskiemu. 

§6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Starosta Powiatu Piskiego 

/-/ mgr Andrzej Nowicki  


