
Uchwała Nr 224/19 

Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

z dnia 29 listopada 2019 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na powierzenie zadania publicznego  
z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu jarocińskiego  
w 2020r. ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Jarocińskiego.  

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019, poz. 294),  
art. 15 ust. 2h i ust. 2j  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 poz. 688), art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 poz. 511) oraz uchwały Zarządu Powiatu nr 197/19 
z dnia 28 października 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, Zarząd  Powiatu 
Jarocińskiego 

uchwala, co następuje: 

§1. 

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert  dokonuje się wyboru oferty 
FUNDACJI AUDITORIUM, z siedzibą ul. Świdnicka 34, 62-300 Września, na realizację zadania 
publicznego Powiatu Jarocińskiego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub 
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie 
powiatu jarocińskiego w 2020r.  

§2. 

1. Na realizację zadania publicznego, o którym mowa §1, udziela się dotacji w wysokości  
126.060,00 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćdziesiąt złotych 00/100) w tym: 
na prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 120.120,00 zł (sto dwadzieścia 
tysięcy sto dwadzieścia złotych 00/100) oraz na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej 
5.940,00 zł (pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych 00/100). 

2. Wykaz ofert i  podmiotów, którym nie udziela się dotacji w ramach otwartego konkursu 
ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 
lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie 
powiatu jarocińskiego w 2019r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Jarocińskiemu i Sekretarzowi Powiatu. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Załącznik do Uchwały Zarządu 
Powiatu Jarocińskiego 

Nr …….. /19 
z dnia  ……….. 2019 r.  

 

Wykaz ofert i  podmiotów, którym nie udziela się dotacji w ramach otwartego konkursu na 
powierzenie zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub 
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie 
powiatu jarocińskiego w 2020r. 

 

Nr oferty Nazwa organizacji Adres 

Nr 2 Fundacja Ochrony Praw Konsumentów  
Ul. Lodowa 16/3/4,  

62- 226 Poznań 

Nr 3 Fundacja Togatus Pro Bono 
Ul. Warmińska 7/1,  

10-544 Olsztyn  

Nr 4 
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych 

„Wsparcie, Informacja, Rozwój” 
ul. Batorego 8,  
56-200 Góra 

 

 

 

 


