
Uchwala Nr 214/2019 
Zarzgdu Powiatu w Pultusku 

z dnia 17 grudnia 2019 r. 

w sprawie wyboru ofert i udzielania dotacji na realizack w 2020 r. zadania 
publicznego powiatu pultuskiego z zakresu powierzenia prowadzenia jednego 
punktu nieodplatnej pomocy prawnej i scwiadczenia nieodplatnego poradnictwa 
obywatelskiego oraz mediacji. 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. 
o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2019r. poz. 1915 ze zm. ), art. 127 ust. 1 pkt 1 
lit. a, art. 151 ust. 1 oraz art. 221 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

• publicznych (Dz. U. z 2019r. , poz. 869 ze zm.), art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003r. o dzialalnoki poZytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 
z 2019r., poz. 1570 ze zm.) w zwiqzku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. 
o nieodplatnej pomocy prawnej, nieodplatnym poradnictwie obywatelskim oraz 
edukacji prawnej (Dz. U. z 2019r., poz. 294 tj. ), i ogloszeniem przez Starostc 
Pultuskiego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresie powierzenia 
prowadzenia jednego punktu nieodplatnej 	pomocy prawnej i §wiadczenia 
nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji na terenie powiatu 
pultuskiego w 2020r. uchwala sic co nastepuje: 

§ 1.  

W wyniku postcpowania konkursowego dokonuje sic wyboru oferty zlozonej przez 
Fundacjc „ Inicjatywa Kobiet Aktywnych" w skrOcie FIKA, ul. Hanowskiego 9/42, 
10 — 687 Olsztyn na realizacjc zadania publicznego w zakresie powierzenia 
prowadzenia jednego punktu nieodplatnej 	pomocy prawnej i §wiadczenia 
nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji na terenie powiatu 
pultuskiego w 2020 r. w miejscowoki Pokrzywnica. 

§ 2.  

Na realizacjc zadania, o ktorym mowa w § 1, udziela sic dotacji w wysokoki 
64.020,00 zl (sze§adziesiqt cztery tysiqce dwadziekia zlotych 0/100 ) brutto rocznie, 
w tym: 

- 60.060.00 zl z przeznaczeniem na nieodplatnq pomoc prawnq i poradnictwo 
obywatelskie 

- 3.960,00 zl z przeznaczeniem na zadania z zakresu edukacji prawnej 

Szczegolowe warunki udzielania dotacji zostanq okreglone w umowie zawartej 
z podmiotem , ktorego oferta zostala wybrana do realizacji. 
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§ 3.  

Wykonanie uchwaly powierza sic Sekretarzowi Powiatu. 

§ 4.  

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjecia. 

Podpisy czlonkow Zarmdu Po 

1. Jan Zalewski 

2. Beata Joiwiak 

3. Halina Zofia Banach 

4. Emilia Agata Gq.secka 

5. Zbigniew KsicZyk 
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