
UCHWAŁA NR 227/744/2021 

ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU 

z dnia 22 listopada 2021 roku 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji 

pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu 

przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu myśliborskiego w roku 

2022 

Na podstawie art. 11 ust. 1, 1b, 2 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), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), uchwały Nr 

217/708/2021 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 11 października 2021 r. w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej 

działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie 

nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego na terenie powiatu myśliborskiego w roku 2022 oraz uchwały Nr 

224/734/2021 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 08 listopada 2021 r. w sprawie 

powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie 

ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego 

prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu 

świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu myśliborskiego  

w 2022 r., Zarząd Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje: 

§1. Po zapoznaniu się z opinią wyrażoną w Protokole z prac Komisji konkursowej 

rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej 

działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie 

nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego na terenie powiatu myśliborskiego w roku 2022. 

§2. Zestawienie złożonych ofert w otwartym konkursie wraz z uzyskaną punktacją 

oraz rozstrzygnięcie konkursu stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§3.1. Niniejsza uchwała jest podstawą do zawarcia umów na powierzenie prowadzenia 

na terenie powiatu myśliborskiego w roku 2022 punktów przeznaczonych na:  

1) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, 

2) świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.  

 

2. Szczegółowe warunki przekazania i wykorzystania dotacji udzielonej na 

prowadzenie punktów, o których mowa w ust. 1, jak też warunki i zasady realizacji tych 

zadań zostaną określone w umowie. 

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Zarządu 

        Andrzej Potyra 



 

UZASADNIENIE 

 

W związku z art. 11 ust. 1, 1b, 2 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) powiat powierza prowadzenie dwóch spośród trzech utworzonych 

punktów nieodpłatnej pomocy organizacji pozarządowej, przy czym jeden przeznacza się na 

udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej a drugi na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego.  

Zgodnie z wyżej cytowanymi przepisami organizację pozarządową wyłania się 

corocznie w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.). 

Zarząd Powiatu w Myśliborzu powołał w drodze uchwały Komisję konkursową do 

opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert. Po zapoznaniu się z opinią Komisji 

konkursowej i złożonymi ofertami organizacji pozarządowychZarząd Powiatu w Myśliborzu 

dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  

do Uchwały Nr 227/744/2021 

Zarządu Powiatu w Myśliborzu 

z dnia 22 listopada 2021 roku 

Zestawienie  

złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej 

prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na 

udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu myśliborskiego w roku 2022: 

Lp. Organizacja pozarządowa (oferent) Uzyskana punktacja w wyniku 

dokonanej oceny oferty 

 

OFERTY NA PROWADZENIE PUNKTU PRZEZNACZONEGO NA UDZIELANIE 

NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ 

1.  

Fundacja TOGATUS PRO BONO 

 

 

 

33 

2. Stowarzyszenie „PACTUM”,  

 

 

25 

OFERTY NA PROWADZENIE PUNKTU PRZEZNACZONEGO NA 

ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO 

 

 1. 

 

Fundacja TOGATUS PRO BONO  

 

 

 

14 

 

Rozstrzygnięcie: 

Zarząd Powiatu w Myśliborzu, na podstawie opinii Komisji konkursowej wybiera 

Fundację TOGATUS PRO BONO, ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn do realizacji zadania 

publicznego w zakresie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej 

pomocy prawnej oraz punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego. 

 


