UCHWAŁA Nr 72 . 105 .2016
ZARZĄDU POWIATU W OPATOWIE
z dnia 2 grudnia 2016 r.
w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej
pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Opatowskiego w 2017 r., zlokalizowanego w Opatowie
przy ul. H Sienkiewicza 17 ” oraz wysokości przyznanych środków publicznych
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016
r. poz. 814, z późn. zm. ), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255), art. 4 ust. 1 pkt 1b, art. 11 ust. 2, art. 15
ust. 2h, art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), w związku z rozdziałem Tryb powoływania i zasady
działania komisji konkursowych „Programu współpracy Powiatu Opatowskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017
rok”, przyjętego uchwałą Nr XXIV.52.2016 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 26 października 2016 r.,
Zarząd Powiatu w Opatowie, uchwala co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się wyboru oferty organizacji pozarządowej, działającej pod firmą: Fundacja
TOGATUS PRO BONO, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd
Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000403888 w celu realizacji, przez nią zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej
pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Opatowskiego w 2017 r. , zlokalizowanego w Opatowie
przy ul. H. Sienkiewicza 17”.
2. Udziela się w roku 2017 organizacji, wskazanej w ust. 1, dotacji na sfinansowanie zadania
publicznego, określonego w ust. 1, w wysokości 60.725,88 zł.
§ 2. Szczegółowe warunki realizacji zadania publicznego, wskazanego w § 1 ust. 1, oraz udzielania
dotacji określi umowa zawarta z oferentem.
§ 3. 1. Do sprawowania kontroli finansowej wydatkowania otrzymanych środków finansowych przez
organizację wyznacza się Skarbnika Powiatu.
2. Do sprawowania kontroli merytorycznej w zakresie realizacji zadania publicznego przez organizację
wyznacza się Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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