Uchwała nr 1143/2021
Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego
z dnia 30 listopada 2021 r.
w sprawie wyboru ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie
prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego oraz realizowania zadań z zakresu edukacji prawnej
na terenie powiatu gnieźnieńskiego w 2022 roku
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.
U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) w zw. z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji
prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) w zw. z art. 15 ust. 1 i 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1027 z późn.
zm.) w zw. z pkt XI ust. 3 zdanie drugie „Rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”, stanowiącego
załącznik do uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego nr XXXIII/194/2020 z dnia 26 listopada
2020 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” uchwala się, co
następuje:
§ 1. Uwzględniając wyniki otwartego konkursu ofert przeprowadzonego przez komisję
konkursową powołaną uchwałą nr 1116/2021 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia
27 października 2021 r. w celu przeprowadzenia konkursu oraz przedłożenia Zarządowi
Powiatu Gnieźnieńskiego propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie
dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz
realizowania zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w
2022 roku, wybiera się w celu realizacji tego zadania oferty następujących podmiotów:
1) Stowarzyszenie „Ziemia Gnieźnieńska” – punkt nr 4 NPP
2) Stowarzyszenie „Ziemia Gnieźnieńska” – punkt nr 5 NPO
3) Stowarzyszenie „Ziemia Gnieźnieńska” – punkt nr 6 NPO
§ 2. Kwota dotacji na prowadzenie każdego z trzech punktów wynosi 60060,00 zł brutto (po
5005,00 zł brutto miesięcznie) oraz dodatkowo na realizację zadania z zakresu edukacji
prawnej na każdy punkt odrębnie 3960,00 zł brutto (330,00 zł brutto miesięcznie).
§ 3. Szczegółowe prawa i obowiązki stron zostaną określone w odrębnych umowach.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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