UCHWALA Nr

12012019

ZARZADA POWIATU W LIPNIE
z dnia 28 patdziernika 2019 roku

w sprawie: ogloszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2020 roku zadania
publicznego pn: ,rPowierzenie organizacji pozarzqdowej prowadzqcej dzialalnoSd
pozytku publicznego prowadzenia na terenie Powiatu Lipnowskiego w 2020 roku
punktu nieodplatnej pomocy prawnej w Nowej Wsi gm. Wielgie, punktu
nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego w Skgpem gm. Skgpe oraz realizacjg
zad,afi z zakresu edukacji prawnej"
Napodstawie art.4 ust. 3 orazart.32 ust. l ustawy zdnia 5 czerwca 1998r. o
samorzqdzie powiatowym ( tj.Dz.U. z20l9r.poz.5l1), art. 11 ust. 1 pkt.2, ust. 2i afi.
13 ustawy z dnia 24 kwietnia2003r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie
(t.1.Dz.U.z20I9r. poz.688; zm:Dz.U.z20l9r.poz.1570), art. 11ust. 1 ,2,3,3ai6
ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodplatnej pomocy prawne, nieodplatnym
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej ( tj. Dz. U. z 2019r. poz. 294) ,
rozporzqdzenia Przewodnicz4cego Komitetu do spraw poZytku publicznego w sprawie
wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotycz4cych realizacji zadai publicznych oraz
wzor6w sprawozdafi z wykonania tych zadan ( Dz. U. z 2018r. po2.2057), Uchwaly Nr
Xll86l20l9 Rady Powiatu w Lipnie z dnia l0 paldziemika 2019r. w sprawie uchwalenia
Rocznego Programu wsp6lpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjani pozarzqdov,,ymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie narok2020
Zarzqd Powiatu w Lipnie
uchwala, co nastppuje

.-

$ 1.1. Oglasza siE otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2020 roku zadania publicznego
,,Powierzenie organizacji pozarzqdowej prowadz4cej dzialalnoS6 poZytku
publicznego prowadzenia na terenie Powiatu Lipnowskiego w 2020 roku punktu
nieodplatnej pomocy prawnej w Nowej Wsi gm. Wielgie, punktu nieodplatnego
poradnictwa obywatelskiego w Skqpem gm. SkEpe oraz realizacjg zadan z zal<resu
edukacji prawnej".
2. Rodzaj zadania, wysokoS6 Srodk6w publicznych przeznaczonych na realizacjE tego
zadania, zasady przyznawania dotacji, terminy i warunki realizacji zadaria, terminy
skladania ofert, terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty
zawarte s4w ogloszeniu stanowiqcym zil.qcznikNr 1 do niniejszej uchwaly.

pn:

$

2. Termin skladania ofert uplywa w dniu 21 listopada20l9r. o godz. 9:00.

$ 3. Wz6r oferty realizacji zadania publicznego, ramowy wz6r umowy o wykonaniu
zadania publicznego oraz wz6r sprawozdania z realizacji zadxia zostaly okreSlone w
rozporuqdzeniu Przewodnicz4cego Komitetu do spraw pozltku publicznego w sprawie
wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotycz4cych realizacji zadan publicznych oraz
wzor6w sprawozdari z wykonania tych zadah i stanowi4 odpowiednro; zalqcznik Nr 2,
zalqcznikNr 3 oraz zalqcznikNr 4 do niniejszej uchwaly.
$ 4. TreS6 ogtoszenia o konkursie zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej, stronie internetowej Powiatu Lipnowskiego oraz na tablicy ogloszefr
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lipnie.

$ 5. Wykonanie uchwaly powierza siE StaroScie Lipnowskiemu.
$ 6. Uchwata wchodzi w Zycie z dniem podjqcia.

