
 UCHWAŁA NR 126/2021 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 23.11.2021 r. 

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 

zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy 

prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu 

Nowodworskiego. 

 

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

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 

2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz 

edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Na podstawie przedłożonych protokołów z dnia 12.11.2021 r. oraz 15.11.2021 r. z posiedzeń 

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

konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego w zakresie powierzenia 

prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego na terenie Powiatu Nowodworskiego, wpłynęło 5 ofert złożonych przez: 

 

Nazwa oferenta 
Liczba otrzymanych punktów 

(średnia) 

Fundacja TOGATUS PRO BONO 

 w Olsztynie 
45,67 

Instytut Aktywizacji Regionów z siedzibą  

w Gdyni (fundacja) 
34,67 

Stowarzyszenie Akcja Społeczna /SAS/  

w Gdańsku 
33,67 

Stowarzyszenie Sursum Corda „w górę serca”                     

w Nowym Sączu 
Odrzucono z przyczyn formalnych 

Zaborskie Towarzystwo Naukowe  

w Brusach 
50,00 

 

§ 2. 

 

Po zapoznaniu się z wynikami prac komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert 

złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w roku 2022 zadania publicznego w 

zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Nowodworskiego, została 

wybrana do realizacji oferta Zaborskiego Towarzystwa Naukowego w Brusach. 

Na realizację zadania udziela  się w 2022 r. dotacji z budżetu Powiatu Nowodworskiego 

w  wysokości 64 020,00 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 

(-) 

Jacek Gross 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 

poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945) 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 w 2022 r. zadania publicznego w zakresie 

powierzenia prowadzenia przez organizację pozarządową punktu nieodpłatnej pomocy 

prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 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 

(-) 

Jacek Gross 

 


