
UCHWAŁA NR 6 /2018 

ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO 

z dnia 29 listopada 2018 roku 

 

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego 

prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej dla mieszkańców Powiatu 

Nowodworskiego w 2019 roku 

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej 

oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 z  późn.zm.), art. 13 oraz art. 15 ust. 2h 

i ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(tj. Dz. U. z 2018, poz. 450 z późn. zm.), art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z póź.zm), oraz Uchwały Nr 489/2018 

Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 18 października 2018r. z późn. zm. w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert, Zarząd Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje: 

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

Fundacji Honeste Vivere, ul. Amałowicza 7, 04-474 Warszawa na realizację zadania pn.: 

„Realizacja zadania publicznego dotyczącego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy 

prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Powiatu 

Nowodworskiego w 2019 r.” – punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Czosnowie, udziela się 

dotacji na finansowanie tego zadania w wysokości 62 040,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt 

dwa tysiące czterdzieści złotych). 

2. W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert dokonuje się wyboru oferty Fundacji 

Honeste Vivere, ul. Amałowicza 7, 04-474 Warszawa na realizację zadania p.n.: „Realizacja 

zadania publicznego dotyczącego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, 

świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Powiatu 

Nowodworskiego w 2019r.” – punkt poradnictwa obywatelskiego w Nasielsku udziela się 

dotacji na finansowanie tego zadania w wysokości 62 040 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt dwa 

tysiące czterdzieści złotych). 

3. Niniejsza uchwała stanowi podstawę do zawarcia umowy z Wykonawcą zadania wskazanym 

w ust.1 i 2. 



3. Wykaz ofert i podmiotów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej, którym nie udziela 

się dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania p.n.: „Realizacja zadania 

publicznego dotyczącego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej  dla mieszkańców Powiatu 

Nowodworskiego w 2019r.” określa załącznik do uchwały. 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowodworskiemu i Kierownikowi Wydziału 

Administarcyjno – Organizacyjnego.  

§3. Informację o wynikach otwartego konkursu ofert ogłasza się w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim 

oraz na stronie internetowej Starostwa. 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

1. Przewodniczący Zarządu 

Starosta     

/-/ Krzysztof Kapusta   

2. Wicestarosta    

/-/ Paweł Calak    

3. Członek     

/-/ Radosław Kasiak  

4. Członek     

/-/ Monika Nojbert  

5. Członek     

/-/ Jan Serwatka    

 

 

 

 

 



 

Załącznik  

do Uchwały nr 6/2018 

Zarządu Powiatu Nowodworskiego  

Z dnia 29 listopada 2018 roku 

 

Wykaz ofert i podmiotów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej, którym nie udzielono dotacji  

z budżetu Powiatu Nowodworskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania p.n. 

„Realizacja zadania publicznego dotyczącego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, 

świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Powiatu Nowodworskiego 

w 2019r.”: 

 

L.p. Nazwa zadania publicznego Nazwa Oferenta 
Ilość przyznanych punktów/ 

Uwagi 

1.  

„Realizacja zadania publicznego 

dotyczącego prowadzenia punktów 

nieodpłatnej pomocy prawnej, 

świadczenia nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego dla 

mieszkańców Powiatu 

Nowodworskiego w 2019r.”:- punkt 

nieodpłatnej pomocy prawnej 

 

Fundacja TOGATUS PRO 

BONO 

ul. Warmińska 7/1 

10-544 Olsztyn 

85 

2.  

„Realizacja zadania publicznego 

dotyczącego prowadzenia punktów 

nieodpłatnej pomocy prawnej, 

świadczenia nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego dla 

mieszkańców Powiatu 

Nowodworskiego w 2019r.”: - punkt 

nieodpłatnej pomocy prawnej + punkt 

poradnictwa obywatelskiego 

 

Stowarzyszenie Wsparcia 

Obywatelskiego 

ul. Szlak 77/222 

31-153 Kraków 

82 

 

 

Starosta Nowodworski 

/-/  Krzysztof Kapusta 


