
 

 

UCHWAŁA NR 818/2020 

ZARZĄDU POWIATU KRAPKOWICKIEGO 

 

z dnia 19 listopada 2020 r. 

 

w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizację zadania w obszarze prowadzenia 

punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego 

 

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

(Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz § 8 ust. 8 „Regulaminu organizacji otwartych konkursów ofert na 

realizację zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione 

podmioty” stanowiącego załącznik do uchwały Nr 467/2020 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 

13 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminu organizacji otwartych konkursów ofert na realizację zadań 

publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty, zgodnie  

z Rocznym Programem Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz 

Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2020, w związku z art. 11 ust. 2 

ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie 

obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 poz. 294 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

     §1. 1. Dokonuje się wyboru podmiotów w otwartym konkursie ofert na dotację powierzającą 

realizację zadania w obszarze prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.  

2. Wykaz wybranych podmiotów, zadań oraz kwot dotacji stanowi załącznik do uchwały.  

3. Zadanie realizowane jest w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057). 

 

     §2. Udziela się dotacji z budżetu Powiatu Krapkowickiego w wysokości 124.080,00 złotych  

na realizację zadań w obszarze prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 

 

     §3. Szczegółowe zasady realizacji zadania oraz jego rozliczenia zostaną określone w umowie. 

 

     §4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Rozwoju, Współpracy i Spraw 

Społecznych. 

 

     §5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
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