
Uchwala Nr 20   /2019 

Zarzqdu Powiatu w Pultusku 

z dnia 	/6100s20/0.   2019 r. 

w sprawie powolania Komisji Konkursowej na realizacjc zadania publicznego w 2020 r. 

oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej. 

Na podstawie art. 15 ust. 2b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno§ci pozytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, tj.), w zwiqzku z art.11 ust. 2 

ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodplatnej pomocy prawnej, nieodplatnym 

poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, tj.) oraz 

§ 5 pkt 10 Programu wspOlpracy stanowiqcym zalqcznik do uchwaly Nr XI/78/2019 Rady 

Powiatu z dnia 30 paidziernika 2019 r. w sprawie: Programu wspolpracy Powiatu 

Pultuskiego z organizacjami pozarzqdowymi i innymi uprawnionymi podmiotami 

prowadzqcymi dzialalno§6 pozytku publicznego na rok 2020, Zarzqd Powiatu uchwala, co 

nastcpuje: 

§ 1- 

	

1. 	Powoluje sic Komisje Konkursowq w celu przeprowadzenia otwartego konkursu 

ofert na realizacjc w roku 2020 zadania powierzenia prowadzenia jednego punktu 

nieodplatnej pomocy prawnej i §wiadczenia nieodplatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz mediacji zleconego przez Powiat Pultuski organizacjom 

pozarz4dowym oraz podmiotom, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 

o dzialalno§ci pozytku publicznego i o wolontariacie oraz w celu przedlozenia 

propozycji wyboru ofert, na kt6re proponuje sic udzielenie dotacji. Komisja bedzie 

pracowala w skladzie: 

1) Beata Joiwiak — Wicestarosta Pultuski - Przewodniczqca 

2) Anna Mak6wka — Dyrektor Wydzialu Rozwoju i Promocji - czlonek 

3) Hanna Turek — Inspektor w Wydziale Organizacji i Nadzoru - czlonek 

4) Agnieszka Wqdolna — p.o. Dyrektora Wydz. Organizacji i Nadzoru - czlonek 

	

2. 	Punkt nieodplatnej pomocy prawnej i §wiadczenia nieodplatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz mediacji, ktory bcdzie obslugiwany przez podmiot wyloniony 



Igorzata ajewska mgr 

w drodze konkursu bedzie zlokalizowany w budynku Urzedu Gminy w 

Pokrzywnicy. 

3. Komisja dokona analizy ofert, a nastypnie przedstawi Zarzgdowi Powiatu wyniki 

pracy z propozycjg wyboru oferty. 

4. Regulamin Pracy Komisji Konkursowej stanowi zalgcznik do uchwaly. 

§ 2.  

Wykonanie uchwaly powierza sic Starokie Pultuskiemu. 

§ 3.  

Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjycia. 

• Podpisy czionkow Zarzadu Powiat 

1. Jan Zalewski 

2. Beata JO2wiak 

3. Halina Zofia Banach 

4. Emilia Agata G4secka 

5. Zbigniew KsieZyk 

Wydzia1uP'.9ki' 
yrektora 
anizacji i Nadzoru 

mgr A 

 

Wqdolna 

   

SPECJA ISTA 
w Wydzia jsrganizacji adzoru 


	Page 1
	Page 2

