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UCHWAŁA NR 304/2019 

ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert jednocześnie na realizację zadania 

publicznego w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej 

pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze 

Powiatu Brzeskiego w 2020 roku 

Na podstawie art. 32 ust. 1  ustawy z dnia 5  czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 511, 1815 i 1571), art. 15 ust. 1, ust. 2h i ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570 ), w związku z art. 11 

ust. 1, 2 i 2b ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie 

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

§ 1. 1. Po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Konkursowej, powołanej w celu opiniowania ofert 

złożonych w otwartym konkursie ofert jednocześnie na realizację zadania publicznego w zakresie 

prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze Powiatu Brzeskiego w 2020 roku, w zakresie: 

1) powierzenia prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej wybiera 

się – jako najkorzystniejszą - ofertę Stowarzyszenia SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym 

Sączu (ul. Lwowska 11 33-300 Nowy Sącz); 

2) powierzenia prowadzenia punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego stwierdza się, że jedyna oferta spełniająca wymagania formalne, określone w 

ogłoszeniu o konkursie, nie uzyskała minimalnej liczby punków, określonej w tym ogłoszeniu, w związku 

z tym, punkt ten zostaje powierzony do prowadzenia organizacji pozarządowej, o której mowa w pkt 1, 

z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej. 

2. Wykaz ofert z określeniem liczby punktów uzyskanych przez poszczególne oferty oraz propozycja 

Komisji Konkursowej dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty i przyznania dotacji stanowi odpowiednio 

załącznik nr 1 i 2 do uchwały. 

§ 2. Ze Stowarzyszeniem SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu zawiera się umowę na realizację 

zadania, o którym mowa w ust. 1 i udziela dotacji w wysokości 128 040,00 zł. 

§ 3. Wynik otwartego Konkursu ofert publikuje się:  

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Brzeskiego;  

2) na stronie internetowej Powiatu Brzeskiego; 

3) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzesku.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Brzeskiemu.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Zarząd Powiatu Brzeskiego 
 

_________________________ 
Starosta - Andrzej Potępa 

 
_________________________ 

Wicestarosta – Maciej Podobiński 
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_________________________ 
Członek – Marek Antosz 

  
_________________________ 

Członek – Jacek Frankowski 
  

_________________________ 
Członek – Ryszard Ożóg  


