
UCHWAŁA NR 436/2017 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 21 listopada 2017 r. 

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 

zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy 

prawnej. 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.  

o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2030) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Na podstawie przedłożonego protokołu z dnia 15.11.2017 r. z posiedzenia Komisji 

Konkursowej, powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu 

na realizację w roku 2018 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej, wpłynęło 11 ofert złożonych przez: 

 

Nazwa oferenta 
Liczba otrzymanych punktów 

(średnia) 

Zaborskie Towarzystwo Naukowe 

Brusy 
49,67 

„Fundacja Młodzi Ludziom” 

Głuchów 
43,33 

Stowarzyszenie „Bezpieczny Dom” 

Kielce 
42,33 

Stowarzyszenie Inicjatyw 

Samorządowych 

Lublin 

41,67 

Stowarzyszenie Pomorskie Centrum 

Terapeutyczno-Prawne „Interios” 

Oferta nie spełniła warunków formalnych: 

- brak zgodności treści pełnomocnictwa z zapisami w 

KRS i Statucie (brak potwierdzenia pełnienia przez 

stałego członka zarządu funkcji Prezesa); 

- błędnie określony rodzaj zadania publicznego, 

niezgodnie z treścią ogłoszenia; 

- błędna nazwa organu ogłaszającego konkurs. 

Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa 

Obywatelskiego „DOGMA” 

Katowice 

Oferta nie spełniła warunków formalnych: 

- błędna nazwa organu ogłaszającego konkurs; 

- błędnie określony rodzaj zadania publicznego, 

niezgodnie z treścią ogłoszenia; 

- błędnie podany tytuł zadania publicznego, 

niezgodnie z treścią ogłoszenia. 

Fundacja TOGATUS PRO BONO  

Olsztyn 

Oferta nie spełniła warunków formalnych: 

- brak kompletu wymaganych załączników: 

oświadczeń wymienionych w rozdziale VI pkt 9 

ogłoszenia; 



- błędnie określony rodzaj zadania publicznego, 

niezgodnie z treścią ogłoszenia. 

Elbląskie Centrum Mediacji  

i Aktywizacji Społecznej 

Elbląg 

Oferta nie spełniła warunków formalnych: 

- brak kompletu wymaganych załączników –  

w oświadczeniu nie podano okresu posiadanego 

doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się  

z udzielaniem porad prawnych. 

Stowarzyszenie Wsparcia 

Obywatelskiego 

Kraków 

Oferta nie spełniła warunków formalnych: 

- błędna nazwa organu ogłaszającego konkurs; 

- błędnie określony rodzaj zadania publicznego, 

niezgodnie z treścią ogłoszenia; 

- błędnie podany tytuł zadania publicznego, 

niezgodnie z treścią ogłoszenia. 

Fundacja HONESTE VIVERE  

Warszawa 

Oferta nie spełniła warunków formalnych: 

- brak kompletu wymaganych załączników: 

oświadczenia dotyczącego okresu posiadanego 

doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się 

z udzielaniem porad prawnych. 

Stowarzyszenie Inicjatywa na Rzecz 

Praw i Ochrony Obywateli 

Olsztyn 

Oferta nie spełniła warunków formalnych: 

- błędnie określony rodzaj zadania publicznego, 

niezgodnie z treścią ogłoszenia. 

 

§ 2. 

 

Po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania 

ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w roku 2018 zadania publicznego 

w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, została wybrana 

do realizacji oferta Zaborskiego Towarzystwa Naukowego, z siedzibą w Brusach.  

Na realizację zadania udziela  się w 2018 r. dotacji z budżetu Powiatu Nowodworskiego 

w  wysokości 60 725,88 zł. 

 

§ 3. 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie 

Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim oraz zamieszczenie na stronie internetowej 

Powiatu Nowodworskiego i Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

§ 4. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Starosta Nowodworski 

(-) 

Zbigniew Ptak 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji 

prawnej (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 2030) zakłada stworzenie na terenie Powiatu 

Nowodworskiego 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Zgodnie z założeniami  

ww. ustawy, w połowie tych punktów pomoc prawna powinna być świadczona przez 

adwokatów i radców prawnych wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką i Radę 

Okręgową Izby Radców Prawnych, a w połowie punktów – przez organizacje pozarządowe 

prowadzące działalność pożytku publicznego.  

Mając na względzie wymagania ustawowe, Zarząd Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r. w zakresie 

powierzenia prowadzenia przez organizację pozarządową punktu nieodpłatnej pomocy 

prawnej w Stegnie ul. Morska 11. Do rozpatrzenia ofert złożonych w ramach konkursu organ 

administracji publicznej powołał komisję konkursową, która miała charakter opiniodawczy,  

a ostateczne rozstrzygnięcie podejmowane jest przez organ wykonawczy. 

Przedstawiony projekt uchwały, zgodny jest z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu 

Nowodworskiego na lata 2015 – 2024, obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), 

cel strategiczny: CS.2.2 Wartościowy kapitał  społeczny, cel operacyjny: CO.2.2.1 Poprawa 

poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności z instytucjami publicznymi  

i organizacjami pozarządowymi. 

 

 

Starosta Nowodworski 

(-) 

Zbigniew Ptak 


