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Wyniki otwartego konkursu ofert

dotyczącego zadań z zakresu nieodpłatnejpomocy prawnej
poradnictwaobywate|skiego,
i nieodpłatnego
W tym nieodpłatnej
mediacji
w PowiecieKlucrborskimw 2021 roku
W Wyniku przeprowadzonegootwańego konkursu ofeń na powierzenie prowadzenia przez
pożytku pub|icznego,punktu nieodpłatnej
organizację pozarządoWą,prowadzącądziałaIność
pomocy prawnej |Ub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywate|skiego w Powiecie
K|uczborskimw 2021 roku, na posiedzeniuzarządu Powiatuw K|uczborkuw dniu 18.11.2020
roku wvbrano do:
1. Prowadzenia ounktu nieodołatnejoomocv orawnei w 2021 roku, w tym nieodpłatnej
mediacji, usytuowanegow budynku Powiatowegoośrodka Rehabi|itacj.,u|. sienkiewicza
do piątku w godz. od 15.00 do 19.00 (rodzaj
zadania
2oB,46.200 K|uczbork,od poniedziałku
zgodnie z og|.oszeni€ m ww' konkursu):

stowarzysżenie oPPEN obywateI Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo
u|. stanisława Dubois 18/3,45-o7o opo|e' Numer KRs 0o0o445428
Na reaIizacjęwW. zadania przyznanośrodkipub|iczneW Wysokości
63 03o'0o z| (sześćdziesiąt
trfy tysiące ttzydzieścifłotych ferc groszy). z czego 60 060,00 zł (5 005,00 zł miesięcznie)
dotacji prfeznaczone jest na Udzie|anienieodpłatnejpomocy prawnej, w tym njeodpłatnej
mediacjii2 97o,0o zł na rea|izacjęzadaniaf zakresu edukacjiprawnej.
l4ając na wzg|ędzie powyższe, ww' stowarzysfenie W okresie od 01.01'2021 roku do
3r,12'2021 roku, W dniach od poniedzialkudo piątku,za wyjątkiemdni ustawowowolnych od
pracy, będzie rea|izowałona telenie Powiatu K|uczborskiegozadanie pub|jcznepod tytułem:
puDktu nieodpłatnej po,nocy prawnei w 2o2l roku, w tyń nieodpłatnei
Prowadzenie
w
Powiatowego
ośrodka
Rehabilitacji,
mediaąi,
usYtuowanego
budynku
ut. sienkiewicza
2oB, 46-200 Kluczbork, od poniedziałku do piątku w godz. od 75'oo
do 79.OO.
2. Prowadzenia ounktu nieodołatneooporadnictwa obvwateIskieqoW 2021 roku, W tym
nieodpłatnej mediacji, usytuowanego w
budynku K|uczborskiego Inkubatora
Przedsięb.orczośc.,
u|. Sienkiewicfa 22, 46-200 KIuczbork, od poniedziałkudo piątku
W godz. od 9.00 do 13.00 (rodzaj
zadania
fgodne z ogłoszeniem
ww'konkursu):
Funda.ię Młodzi Ludziom
Borysław 49' 96-13o Głuchów' Numer KRs 0o00432954
Na reaIizacjęWW.zadania przyznanośrodkipubIicznew Wysokośc.
63 o3o,0o zł (sześćdziesiąt
trzy tysiące trzydzieścizłotych zero groszy). z cfego 60 060,00 zł (5 005,00 zł miesięcznie)
poradnictwaobywate|skiego,w tym
dotacji przeznaczonejest na śWiadczenie
nieodpłatnego
nieodplatnejmediacji. 2 97o,oo z| na rea|izacjęzadaniaz zakresu edukacjiprawnej.
Mając na wzg|ędziepowyższe,ww. Fundacja w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12'2021
roku, w dniach od poniedz.ałkudo piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wo|nych od pracy,
będzie reaIizowałana terenie powiatu kIuczborskiegozadan.e pubIiczne pod tytułem:
punktu nieodplatnego
poradnictwa
Prowadzenie
obywatelskiego
orar edukacji
prawnej na terenie Powiatu Kluczborskiego w 2027 r,
Rea|izacjaWW. zadań zostanie powierzonana podstawie Umowy, o której mowa W art' 11
ust.7 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodp|atnej pomocy prawnej, njeadpłatnym
pora dni ctwi e oby waIelsk i m ora,, ed ukdcji p ra wnej.
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