
POWIAT POLICKI 

KOMUNIKAT 

ZARZĄDU 

POWIATU W POLICACH 

z dnia 

30 listopada 2020 r. 

 

w sprawie:  ogłoszenia  wyników  otwartego konkursu  ofert na realizację zadania 

publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia w 2021 r. na obszarze 

Powiatu Polickiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

 

Mając na uwadze brzmienie art. 8a ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z § 6 ust. 2 pkt 1 i 2 

Statutu Powiatu Polickiego oraz art. 15 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 w Policach informuje, co następuje: 

 

Uchwałą Nr 463/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego 

konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia 

w 2021 r. na obszarze Powiatu Polickiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dokonano następującego rozstrzygnięcia: 

1) w części dotyczącej powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej: 

a) dokonano wyboru oferty Fundacji Ludzkie Sprawy z siedzibą w Szczecinie                   

przy ul. Jana Matejki 6A/7; 

b) nie dokonano wyboru ofert odpowiednio: 

– Stowarzyszenia „Pactum” z siedzibą w Dębnie przy ul. Kosynierów 13, 

– Zaborskiego Towarzystwa Naukowego z siedzibą w Brusach przy ul. Dworcowej 18, 

– Stowarzyszenia „Sursum Corda” z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Lwowskiej 11, 

– Fundacji  „Inicjatywa  Kobiet  Aktywnych” z siedzibą  w Olsztynie  przy ul. ks. Jana 

Hanowskiego 9/42; 

c) pozostawiono bez rozpatrzenia ofertę: 

– Fundacji Instytut Zmian z siedzibą w Warszawie przy ul. Mikołaja Kopernika 5 lok. 

LU8, 

– Fundacji Togatus Pro Bono z siedzibą w Olsztynie przy ul. Warmińskiej 7/1; 

2) w   części   dotyczącej   powierzenia   prowadzenia   punktu   nieodpłatnego   poradnictwa 

obywatelskiego: 

a) dokonano wyboru oferty Fundacji Ludzkie Sprawy z siedzibą w Szczecinie                   

przy ul. Jana Matejki 6A/7, 

b) pozostawiono bez rozpatrzenia ofertę Fundacji Instytut Zmian z siedzibą w Warszawie 

przy ul. Mikołaja Kopernika 5 lok. LU8. 

 

Zarząd Powiatu w Policach zobowiązał się do przekazania:  

1) na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej dotacji w wysokości 63 030 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące 

trzydzieści złotych), w tym 2 970 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt 

złotych) na działania z zakresu edukacji prawnej;  

2) na  powierzenie  realizacji  zadania  publicznego  w  zakresie  prowadzenia  punktu 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dotacji w wysokości 63 030 zł (słownie: 

sześćdziesiąt trzy tysiące trzydzieści złotych), w tym 2 970 zł (słownie: dwa tysiące 

dziewięćset siedemdziesiąt złotych) na działania z zakresu edukacji prawnej.  
 

Zadania publiczne, o których mowa powyżej, będą realizowane od dnia 1 stycznia do dnia 31 

grudnia 2021 r.  

 



Zakres i zasady realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zostały określone  

w umowach zawartych pomiędzy Powiatem Polickim reprezentowanym przez Starostę Polickiego  

a podmiotem, który uzyskał zlecenie na realizację ww. zadań publicznych.  

 

           Starosta Policki 

         Andrzej Bednarek 

 

 

 

Na oryginale właściwy podpis  

     


