Uchwała nr. .3.../.3.13.
.../2018
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 2ą grudnia 2018 r.
w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego
z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
Na podstawie art. 32 ust l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 20 18 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432),w związku z art. 15 ust. l i 2h ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności po4'tku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 201 8 r. poz. 450, 650, 723 i1365)
uchwala się, co następuje:
$ 1. 1. Po zapoznaniu się z protokołem komigi konkursowa z dnia 21 grudnia 2018 r., Zarząd
Powiatu Pruszkowskiegowybiera ofertę Fundacli HonesteVivere, KRS: 0000337010, ul. AmałowiczaTatara 7, 04-474 Warszawa, na realizacŁjęzadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej
pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiegooraz edukacji prawnej polegającegona
prowadzeniu czterech punków nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Pruszkowskim w roku 201 9.
2. Na realizację zadania z zakresu:
1) udzielania nieodpłatną pomocy prawnej, nieodpłatnegoporadnictwa obywatelskiego w roku 20 19
przeznaczasię kwotę 240 240,00 zł (słownie złotych: dwieście czterdzieści tysięcy dwieście
czterdzieści), d. po 60 060,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąttysięcy sześćdziesiąt)na każdy
punkt )
2) edukacji prawnej w Powiecie Pruszkowskim przez organizację pozarządowew roku 2019
111

przeznacza się kwotę 13 860,00 zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt).

g 2. Nadzór nad realizac:jąuchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu Pruszkowskiego

$ 3. Uchwałapodlegapublikacji w Biuletynie Informacji Publiczną oraz na stronie internetowej
Powiatu Pruszkowskiego, a także na tablicy ogłoszeń w budynku starostwa przy ul. Drzymały 30
w Pruszkowie.
$ 4. Traci moc uchwała nr 8/35/2018 z dnia 20 grudnia 20 18 r. w sprawie wyboru oferty na realizacŁję

zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatną pomocy prawnej, nieodpłatnegoporadnictwa
obywatelskiego oraz edukacji prawnej .
Ę 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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