
UCHWAŁA NR ....................
ZARZĄDU POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie wyboru oferty

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2019.511 t.j.) 
oraz po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, Zarząd Powiatu Mikołowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru ofert złożonych na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie 
prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz 
edukacji prawnej na terenie powiatu mikołowskiego w 2020 r. tj.:

1) „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Starostwie Powiatowym w Mikołowie” - 
Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "DOGMA",

2) „Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mikołowie 
z siedzibą w Łaziskach Górnych” - Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "DOGMA".

§ 2. 1. Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego określonego w §1 
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy 
ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Mikołowie oraz na stronie internetowej Powiatu Mikołowskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Mikołowskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta Mikołowski

Mirosław Duży

Członek Zarządu

Grażyna Nazar

Członek Zarządu

Henryk Stencel

Wicestarosta

Tadeusz Marszolik

Członek Zarządu

Janina Szołtysek



Załącznik do uchwały Nr ....................

Zarządu Powiatu Mikołowskiego

z dnia 29 listopada 2019 r.

ZARZĄD POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 t.j.) zawiadamia, że:

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na powierzeniu realizacji 
zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu mikołowskiego 
w 2019 r. ogłoszony na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1b i pkt 22a oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 t.j.) w związku z art. 11 ustawy z dnia 
5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji 
prawnej (Dz.U.2019.294 t.j.) został rozstrzygnięty.

Zarząd Powiatu Mikołowskiego, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, dokonał wyboru ofert  
złożonych na:

1. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Starostwie Powiatowym w Mikołowie” - 
Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "DOGMA",

2. „Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych” - Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego 
"DOGMA".

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania publicznego: 128 040,00 zł. Kwota dotacji na 
prowadzenie jednego punktu wynosi 64 020,00 zł.




