
UCHWAŁA NR 352/2021 
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO 

z dnia 29 listopada 2021 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania 
publicznego pn. „ Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Chodzieskim w miejscowości 

Chodzież w 2022 r.” 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) , art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej 
pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 945 ) oraz art.13, art.15 ust.2h i ust 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ) Zarząd 
Powiatu uchwala, co następuje: 

§ 1. 1 . W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert dokonuje się wyboru oferty: 

Fundacja Honeste Vivere ul. Amałowicza - Tatara 7 06-474 Warszawa,  na powierzenie 
realizacji zadania pn. „ Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Chodzieskim w miejscowości 
Chodzież w 2022 r.” i udziela dotacji na finansowanie tego zdania w wysokości 64 020,00 zł. 

2. Dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego 
pn. „ Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Chodzieskim w miejscowości Chodzież w 2022 r.” 

Nie udziela się następującym podmiotom: 

a) Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” ul Batorego 8, 56-
200 Góra, 

b) Fundacja Togatus PRO BONO ul. Warmińska 7/1 10-544 Olsztyn 

c) Fundacja Ochrony Praw Konsumentów ul. Lodowa 13/3/4 60-226 Poznań 

3. Odrzuca się oferty następujących podmiotów: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- 

………………………………………………………………………………………………
…, 

które nie spełniły wymagań formalnych. 

§ 2. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert podlega wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Chodzieży oraz umieszczeniu w Biuletynie Informacji 
Publicznej i na stronie internetowej powiatu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chodzieskiemu. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Starosta Mirosław Juraszek ............................................. 
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Wicestarosta Mariusz Witczuk  ........................................... 
 

Członkowie zarządu: Kinga Buszkiewicz ........................................... 
 

 Magdalena Jankowska ...................................... 
 

 Adrian Urbański ................................................ 
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UZASADNIENIE 

do uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania 
publicznego pn. „ Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Chodzieskim w miejscowości Chodzież w 2022 r.” 
 
Zgodnie z art.11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) Powiat powierza 
prowadzenie połowy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej 
prowadzącej działaność pożytku publicznego, która wyłaniana jest corocznie w otwartym 
konkursie ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego  i o wolontariacie (Dz.U z 2020 r. poz. 1057). 
W wyniku przprowadzonego otwartego konkursu ofert, na 4 zgłoszone oferty odpowiadające 
warunkom określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz.U z 2020 r. poz. 1057) zostały skierowane do oceny merytorycznej przez 
Komisje Konkursową: 

a) Oferta nr 1 – Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” ul. 

Batorego 8, 56-200 Góra, 

b) Oferta nr 2 - Fundacja Togatus PRO BONO ul. Warmińska 7/1 10-544 Olsztyn 

c) Oferta nr 3 – Fundacja Ochrony Praw Konsumentów ul. Lodowa 13/3/4 60-226 Poznań 

d) Oferta nr 4 – Fundacja Honeste Vivere ul. Amałowicza -Tatara 7 06-474 Warszawa  

Oferty, które nie spelniy wymagań formalnych : 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
........................................................................................................................................................ 
 
W wyniku oceny merytorycznej oferty uzyskaly nastepująca liczbę punktów: 
Oferta Nr 1- 481 pkt 
Oferta Nr 2- 67 pkt 
Oferta Nr 3- 120 pkt 
Oferta Nr 4- 619 pkt 
Komisja Konkursowa wskazuje ofertę Nr 4 - Fundacja Honeste Vivere ul. Amałowicza - Tatara 7 
06-474 Warszawa  , na którą proponuje się udzielenie dotacji. 
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		2021-11-28T23:00:00+0000
	64-800 Chodzież Wielkopolskie Polska
	Kinga Buszkiewicz; Powiat Chodzieski
	Podpis organu wydającego akt prawny.


		2021-11-28T23:00:00+0000
	64-800 Chodzież Wielkopolskie Polska
	Adrian Urbański; Powiat Chodzieski
	Podpis organu wydającego akt prawny.
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	64-800 Chodzież Wielkopolskie Polska
	Magdalena Jankowska; Powiat Chodzieski
	Podpis organu wydającego akt prawny.
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	64-800 Chodzież Wielkopolskie Polska
	Mariusz Witczuk; Powiat Chodzieski
	Podpis organu wydającego akt prawny.
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	64-800 Chodzież Wielkopolskie Polska
	Mirosław Juraszek; Powiat Chodzieski
	Podpis organu wydającego akt prawny.




