
UCHWAŁA Nr 2123/2017 

ZARZĄDU POWIATU W POZNANIU 

z dnia 30 listopada 2017 r. 

 

w sprawie: zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2018 roku 

prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu 

poznańskiego w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania 

nieodpłatnej pomocy prawnej. 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1b i art. 15 ust. 2h, 2i i 2j ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze 

zm.), w związku z art. 8 ust. 1, art. 11 ust. 1 i 2 i art. 20 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.  

o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030) oraz uchwałą  

Nr 2027/2017 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2018 roku prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy 

prawnej na terenie powiatu poznańskiego w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu 

udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, 

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Zatwierdza się wybór ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania 

nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na prowadzeniu na terenie powiatu poznańskiego 

w roku 2018 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, wraz z preliminarzem wydatków z budżetu 

Powiatu Poznańskiego na 2018 r. z działu 755 rozdziału 75515 § 2360 zgodnie z załącznikiem nr 1 

do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zatwierdzony preliminarz, o którym mowa w § 1 stanowi podstawę do zawarcia umów  

z wykonawcami zadania. 

§ 3. Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszej 

uchwały. 

§ 4. Wyniki otwartego konkursu ofert podlegają publikacji na stronie internetowej Powiatu 

Poznańskiego www.powiat.poznan.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego 



www.bip.powiat.poznan.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego  

w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa 

Powiatowego w Poznaniu. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Starosta  -     Jan Grabkowski  ...................................... 

Wicestarosta -     Tomasz Łubiński ...................................... 

Członek Zarządu -   Zygmunt Jeżewski          ...................................... 

Członek Zarządu -   Piotr Zalewski                 ...................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do uchwały Nr 2123/2017 

Zarządu Powiatu w Poznaniu  

z dnia 30 listopada 2017 r.  

 

 

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 2017 r. poz. 2030) Powiat powierza prowadzenie połowy punktów 

nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, 

przy czym jeżeli na powiat przypada nie więcej niż trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, 

organizacji pozarządowej powierza się prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, 

a w pozostałych przypadkach, jeżeli iloraz liczby punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i liczby dwa 

stanowi liczbę niecałkowitą, zaokrągla się ją w górę do liczby całkowitej. Organizację pozarządową 

wyłania się corocznie w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ustawie o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.). 

Stosownie do art. 8 ust 2 art. i 20 ust. 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku 

w powiecie poznańskim zostanie uruchomionych 15 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Zgodnie 

z ww. przepisami organizacjom pozarządowym należy powierzyć prowadzenie 8 punktów.   

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 2027/2017 z dnia 26 października 2017 r. ogłosił 

otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2018 roku prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy 

prawnej na terenie powiatu poznańskiego w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu 

udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.  

Konkurs został przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.). W wyniku 

ogłoszonego konkursu wpłynęło 50 ofert.   

Komisja Konkursowa, powołana uchwałą nr 2074/2017 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 

15 listopada 2017 roku, na posiedzeniach w dniach: 27 listopada 2017 r. oraz 29 listopada 2017 r. 

zaopiniowała złożone oferty.  

Spośród pięćdziesięciu złożonych ofert wymagania formalne, określone w ogłoszeniu 

o konkursie spełniało 19 ofert, natomiast 31 ofert zostało odrzuconych ze względu na błędy 

formalne. Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 

Oferty spełniające wymagania formalne Komisja poddała ocenie merytorycznej stosując 

kryteria określone w pkt. VI ogłoszenia o konkursie. Pozytywną opinię Komisji Konkursowej otrzymało 



19 ofert, spośród których wybrano 8 ofert z największą liczbą punktów, którym proponuje przyznanie 

dotacji na powierzenie realizację ww. zadania.  

 

Preliminarz wydatków z budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 rok, określający nazwę  

i adres podmiotu, nazwę zadania, tytuł zadania, kwotę wnioskowanej dotacji, średnią liczbę punktów 

przyznanych przez Komisję Konkursową oraz kwotę przyznanej dotacji określa załącznik nr 1 do 

uchwały.  

W związku z powyższym przyjęcie powyższej uchwały jest uzasadnione. 

 


