
UCHWAŁA NR 140/2015 

 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 11 grudnia 2015 r. 

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania  

                     publicznego w 2016 r. w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.  

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz.1445 ) oraz art. 11 w związku z art. 29 ustawy z dnia 

5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. poz. 1255), 

uchwala się: 

§1. 

Na podstawie przedłożonego Protokołu z dnia 1 grudnia 2015 roku,  posiedzenia Komisji 

Konkursowej powołanej do rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego 

w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej – prowadzenia punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej, złożono 5 ofert:  

Nazwa oferenta Liczba otrzymanych punktów (średnia) 

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej  

w Elblągu 

39,33 

Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach 27,00 

Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno- Prawne  

w Sierakowicach 

 

Odrzucono z przyczyn formalnych 

 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw i Rozwoju Regionalnego 

w Tczewie 
odrzucono z przyczyn formalnych 

 

 

Instytut Aktywizacji Regionów w Gdyni odrzucono z przyczyn formalnych 

 

 

§2. 

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim wybiera ofertę Elbląskiego Centrum Mediacji  

i Aktywizacji Społecznej w Elblągu na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania 

nieodpłatnej pomocy prawnej – prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Stegnie 

przy ul. Morskiej 11 na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. za kwotę 59.946,00 

zł słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych 00/100 

(dotacja celowa przekazana od wojewody).  

 

 

 

 



§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. 

 

 

         Wz. STAROSTY  

(-) 

  mgr inż. Barbara Ogrodowska  

                                                                                                            Wicestarosta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

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

prawnej (Dz.U. z dnia 28 sierpnia 2015 r.) 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 Gd. 

ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2016 r. w zakresie udzielania 

nieodpłatnej pomocy prawnej w Stegnie ul. Morska 11 do prowadzenia przez organizację 

pozarządową. 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.  

 

 

Wz. STAROSTY  

(-) 

  mgr inż. Barbara Ogrodowska  

                                                                                                            Wicestarosta  

 

 


