
UCHWAŁA Nr 22 tłł 12015
Z ARZ ĄDU P OWIATU GRUD ZI ĄDZKIE G O

z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sPrawie rozstrzYgnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
Powiatu Grudziądzkiego w roku 2016 z zakresu udzielenia- nieodpłatńej po-oóy
prawnej oraz zwięks zania świadomości prawnej społeczeństwa

Na Podstawie art. 15 ust, I, 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalnoŚci poŻytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z2014 t, poz.1118, poz. 1l38
i1146orazZ2015r.poz. 1255,1339i I7]7)orazart.1l ust, 1i2ustawy zdnia5 sierpnia
2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.tJ. z21i5,poz. 1255)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. RozstrzYga się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu
Gtudziądzkiego w roku 2016 z zalłesu udzielenia nieodpłatnej polnocy prawnej oraz
zwiększania Świadomości prawnej społeczeństwa, w brzmieniu.lat< w Źałącznit<u ao niniejszej
uchwały.

§ 2. Z wYbranYn Podmiotem - Zaborskim Towarzystwem Naukowym z siedzibą
w Brusach, zostanie podpisana umowa określająca zakres i warunki reaiizacji zadania
publicznego.

§ 3. WYniki konkursu, o którym mowa w § 1 zamięszczone zostaną
w BiuletYnie Informacji Publicznej, w siedzibie Starostwa powiatowego w Grudziądzu
w miejscu PTZęZnaaZonym na zarrieszczanie ogłoszen, a także na sńnie intemetowej
powiatu.

§ 4. wykonanie uchwały powierza się staroście Grudziądzkiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,

Zarząd Powiatu:
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WYNIKI OTWARTEGO KONKI]RSU OFERT
na realizacjęzadani^ publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2016 z.zakresu udzielenia nieodpłatnej

prawnej społeczeństwa

Załqcznik
do uchwały Nr 22ńV2015

Zarz q du P ow i at u G rudzi qdzkie g o
z dnia 16 grudnia 20]5 r,

pomocy prawnej oraz Zwiększania ŚwiadomoŚci

Lp Nazwa oferenta Nr ofeńv Nazwa zadania
Datazłożęria

oferty
Suma punktów Całkowity kosa

zadaniaw zł

wnioskowana
kwota dotacji w

zł

Kwota
przyZnunęJ
dotacji w zł

l

Zaborskie Towarzystwo Naukowe

ul. Dworcowa 18

89 - 632 Brusy

lll8769
Nieodpłatna pomoc prawna 04.I2.20l5 r. 19,4 70 396,00 ń 59 946,00 zł 59 946,00

Zł

2.

Stowa rzyszen ie Towa rzystwo

Rozwoju Gminy Płużnica 87-ż74
Płużnica

2h9o35

Prowadzenie punktu

nieodpłatnej pomocy

prawnej dla mieszkańców

Powiatu Grudziądzkiego

I0.I2.2015 r. 0,00 6I.940,00 ń 59,940,00 ń 0,00 zł

lĄ

}ł


