
Uchwała Nr 58/128/2015 

Zarządu Powiatu Kartuskiego 

z dnia 2 grudnia 2015 r. 

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji 

zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej 

pomocy prawnej w 2016 roku 

 

 

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.
1)

) oraz uchwały Nr 

49/115/2015 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 28 października 2015 r. w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania 

administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 

roku 
 

Zarząd Powiatu Kartuskiego 

w składzie: 

Bogdan Łapa – Wicestarosta 

Zdzisław Sokół – Członek Zarządu 

Janusz Bystron – Członek Zarządu 

Piotr Leszczyński – Członek Zarządu 

uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1. W oparciu o opinię komisji opiniującej oferty udziela się dotacji na powierzenie 

realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów 

nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 roku organizacjom pozarządowym.  

 

 § 2. Wysokość przyznanych środków określa załącznik do niniejszej uchwały.  

 

§ 3. Szczegółowe informacje i uzasadnienie wyboru bądź odrzucenia ofert zamieszcza 

się w protokole z posiedzenia Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 2 grudnia 2015 r.  

 

 § 4. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Referatu Ochrony Zdrowia  

i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Starostwa Powiatowego w Kartuzach.  

 

 § 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa 

Powiatowego w Kartuzach, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego  

w Kartuzach przy ul. Dworcowej 1 i na stronie internetowej Powiatu Kartuskiego.  

 

 § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

                                                  Wicestarosta 

                                                                                                                  /-/ Bogdan Łapa 

 

                                                           

1)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1138 i poz. 1146 

oraz z 2015 r. poz. 1255, poz. 1339 i poz. 1777. 



 

 

Załącznik  

do uchwały nr 58/128/2015 

Zarządu Powiatu Kartuskiego  

z dnia 2 grudnia 2015 r. 

 

 

Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie 

realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów 

nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 roku 

 

 

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego 

Wysokość 

przyznanych środków 

publicznych 

1. 
Pomorskie Centrum 

Terapeutyczno-Prawne 
„Pomoc prawna bliżej obywateli” 59 946,00 zł 

2. 
Kaszubski Uniwersytet 

Ludowy 

„Poradnictwo prawne dla 

mieszkańców powiatu kartuskiego” 
59 946,00zł 

3. 
Anteris Fundacja  

Pomocy Prawnej 

„Prowadzenie punktu pomocy 

prawnej” 
56 416,00 zł 

4. Fundacja Honeste Vivere 

„Prowadzenie trzech punktów 

nieodpłatnej pomocy prawnej  

w 2016 r. (1 stycznia 2016 roku  

– 31 grudnia 2016 roku) na terenie 

Powiatu Kartuskiego (punkty w 

Sierakowicach, Żukowie i Stężycy)” 

0,00 zł 

5. 

Chrześcijańskie 

Stowarzyszenie 

Dobroczynne  

Oddział Terenowy w Opolu 

„Prowadzenie punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej w 2016 roku 

(dotyczy prowadzenia punktu  

w miejscowości Żukowo)” 

0,00 zł 

6. 
Stowarzyszenie Inicjatyw 

Samorządowych 

„Prowadzenie w 2016 roku trzech 

punktów nieodpłatnej pomocy 

prawnej na terenie Powiatu 

Kartuskiego” 

0,00 zł 

7. Fundacja Querto 
„Prowadzenie punktów nieodpłatnej 

pomocy prawnej w 2016 roku” 
0,00 zł 

8. 
Instytut Aktywizacji 

Regionów 

„Prowadzenie punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej na terenie powiatu 

kartuskiego w 2016 r. w Żukowie  

przy ul. Armii Krajowej 2 E” 

0,00 zł 

9. 
Instytut Aktywizacji 

Regionów 

„Prowadzenie punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej na terenie powiatu 

kartuskiego w 2016 r.  

w Sierakowicach przy  

ul. ks. B. Łosińskiego 1” 

0,00 zł 



10. 
Instytut Aktywizacji 

Regionów 

„Prowadzenie punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej na terenie powiatu 

kartuskiego w 2016 r. w Stężycy  

przy ul. Jana III Sobieskiego 15 A” 

0,00 zł 

11. 
Zaborskie Towarzystwo 

Naukowe 

„Prowadzenie punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej w 2016 roku – punkt 

w Stężycy” 

0,00 zł 

12. 
Zaborskie Towarzystwo 

Naukowe 

„Prowadzenie punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej w 2016 roku – punkt 

w Sierakowicach” 

0,00 zł 

13. 
Zaborskie Towarzystwo 

Naukowe 

„Prowadzenie punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej w 2016 roku – punkt 

w Żukowie” 

0,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania 

administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej  

w 2016 roku odbywa się na podstawie art. 11 ust 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.  

o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255). 

Powiat powierza prowadzenie połowy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji 

pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego. 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 (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).  

 

 

Aleksandra Kuczkowska 

Kierownik Referatu Ochrony Zdrowia 

i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi   

 


