
UCHWAŁA NR 136/2021 
ZARZĄDU POWIATU W STARACHOWICACH 

z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie: zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 
w zakresie powierzenia  prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Starachowickiego 
w 2022 r. 

Na podstawie art. 15 ust 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.1057, z 2019 r. poz. 2020, z 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535),  
art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) oraz Uchwały Nr 119/2021 Zarządu Powiatu 
w Starachowicach z dnia 19 października 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 
zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub 
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu 
Starachowickiego w 2022 r. 

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:  

§ 1. W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert oraz w oparciu o opinię Komisji Konkursowej, 
dokonuje się wyboru ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia  prowadzenia punktów 
nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji 
prawnej na terenie Powiatu Starachowickiego w 2022 r., zgodnie z załącznikiem do uchwały. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wicestaroście. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

   

Przewodniczący Zarządu 
 
 

Piotr Ambroszczyk 

     
Wicestarosta: Dariusz Dąbrowski 

 
  
 
Członkowie Zarządu: 

 

Jerzy Materek 
 

  
Izabela Wrona 

 

  
Stanisław Wojtan 

 

    

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 8C6FBFE4-3E54-487A-BF82-B3D8AEE285CF. Uchwalony Strona 1



Załącznik do uchwały Nr 136/2021 

Zarządu Powiatu w Starachowicach 

z dnia 30 listopada 2021 r. 

Tabela Nr 1 

 
LP. NAZWA ZADANIA ILOŚĆ OFERT 

DOTACJA  
PRZEZNACZONA NA REALIZACJĘ ZADAŃ 

W 2022 R. OGÓŁEM 
(w zł) 

1. Powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy 
prawnej wraz z mediacją oraz realizacją zadań edukacji prawnej 1 

2. Powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy 
prawnej wraz z mediacją oraz realizacją zadań edukacji prawnej 
oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  wraz z mediacją oraz 
realizacją zadań edukacji prawnej 

3 

 
 
 

128 040,00 
 RAZEM: 128 040,00 

Tabela Nr 2 

 
LP. 

NAZWA ZADANIA NUMER 
OFERTY 

ORGANIZACJE 
KTÓRE 

ZŁOŻYŁY OFERTY 
OFERTY 

ODRZUCONE 
FORMALNIE 

OFERTY 
WYBRANE 

KWOTA 
UDZIELONEJ 

DOTACJI  
NA 2022 R. 

(w zł) 
1. Powierzenie prowadzenia punktu 

przeznaczonego na udzielanie 
nieodpłatnej pomocy prawnej wraz 
z mediacją oraz realizacją zadań 
edukacji prawnej 

5/12.11.2021 Fundacja TOGATUS PRO 
BONO 
ul. Warmińska 7/1 
10-554 Olsztyn 

  
0 

2/08.11.2021 Fundacja „Instytut Spraw 
Publicznych” 
ul. Zegara Słonecznego 2/1   
26-600 Radom 

  
0 

3/09.11.2021 Stowarzyszenie SURSUM 
CORDA  
ul. Lwowska 11  
33-300 Nowy Sącz 

 Stowarzyszenie 
SURSUM CORDA  
ul. Lwowska 11  
33-300 Nowy Sącz 128 040,00 

2. Powierzenie prowadzenia punktu 
przeznaczonego na udzielanie 
nieodpłatnej pomocy prawnej wraz 
z mediacją oraz realizacją zadań 
edukacji prawnej 
oraz świadczenie nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego  wraz 
z mediacją oraz realizacją zadań 
edukacji prawnej 

4/09.11.2021 Fundacja HONESTE 
VIVERE 
ul. Amałowicza – Tatara 7 
04-474 Warszawa 

 
 

0 

Oferta nr 1/29.10.2021 złożona przez Fundację Rozwoju Świadomości Obywatelskiej  Experto Pro Bono, 
z siedzibą: ul. Legionów 10, 22-400 Zamość nie określa jednoznacznie zakresu zadań, na jakie została 
złożona. Oferta nie spełniła wymogów formalnych, została odrzucona i nie podlegała ocenie merytorycznej.
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Uzasadnienie 

W dniu 19 października 2021 r. Uchwałą nr 119/2021 Zarząd Powiatu w Starachowicach ogłosił otwarty 
konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej 
pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu 
Starachowickiego w 2022 r. W wyznaczonym terminie tj. do dnia 2 listopada 2022 r. wpłynęło 5 ofert 
od 5 organizacji pozarządowych. 

Decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji na realizację zadania podejmuje Zarząd Powiatu w formie 
uchwały, po zasięgnięciu opinii właściwej Komisji Konkursowej. Komisja Konkursowa opiniująca oferty 
w zakresie objętym konkursem oceniła złożone oferty i przedstawiła swoją opinię Zarządowi Powiatu 
w Starachowicach. 

Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 

         WICESTAROSTA 

         Dariusz Dąbrowski
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