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UCHWAŁA NR 767/2022 

ZARZĄDU POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM  

z dnia 29 listopada 2022 roku 

 

w sprawie wyboru oferty oraz ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu 

świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie  

Powiatu Piotrkowskiego w 2023 roku 

 

 

 Na podstawie art. 4 ust. 4 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526)  i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku  

o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 

(Dz. U. 2021 r. poz. 945) i art. 4 ust. 1 pkt 1b i pkt 22a oraz art. 13 i art. 15 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 

1327 i 1812)               

Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim  

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 1.Po rozpatrzeniu ofert w dniach 24 i 28 listopada 2022 r. złożonych w konkursie na realizację 

zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, 

punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie 

Powiatu Piotrkowskiego w 2023 roku, dokonuje się wyboru oferty i zawiera umowę ze 

,,Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Regionu Piotrkowskiego – Euroaktywni” z siedzibą  

w Rozprzy 6, ul. Kościuszki 5, 97 – 340 Rozprza, KRS 0000338829 na realizację zadania 

publicznego dotyczącego: 

1) prowadzenie punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w następujących lokalizacjach: 

• w Domu Kultury Gminy Gorzkowice przy ul. Cmentarna 5, 97 – 350 Gorzkowice; 

• w Gminnym Centrum Kultury w Rozprzy przy ul. Kościuszki 6, 97 – 340 Rozprza; 

 2) Prowadzenia punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Zespole 

Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie przy ul. Milejowskiej 21, 97 – 330 

Sulejów. 

 - łączna kwota dotacji – 128.040,00 zł. 

2. Oferent wymieniony w ust. 1 spełnił wszystkie wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w ogłoszeniu z dnia 

21 października 2022 roku stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 743/2022 z dnia 21 października 

2022 roku dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie 

powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu świadczenia nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Piotrkowskiego w 2023 

roku.  

 

§ 2. 1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu na realizację zadań publicznych 

w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu świadczenia 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu 

Piotrkowskiego w 2023 roku zwane dalej ,,wynikami otwartego konkursu ofert”. 

 

2. Treść ogłoszenia o wynikach otwartego konkursu ofert stanowi załącznik do niniejszej 

uchwały. 



 

- Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert podlega opublikowaniu na stronie 

internetowej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim www.powiat-piotrkowski.pl, 

Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim 

www.powiat-piotrkowski.bip.net.pl i na tablicy ogłoszeń Starostwa. 

 

§ 3. Upoważnia Starostę Powiatu Piotrkowskiego oraz Wicestarostę Powiatu Piotrkowskiego do 

podpisania umowy z wybranym Oferentem na realizację zadań wskazanych w § 1 ust. 1. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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OGŁOSZENIE 
 

Wyniki otwartego konkursu ofert  na realizację zadań publicznych  

w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, 

punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji 

prawnej na terenie Powiatu Piotrkowskiego w 2023roku 
 

  

 Na podstawie art. 4 ust. 4 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526)  i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku  

o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 

(Dz. U. 2021 r. poz. 945) i art. 4 ust. 1 pkt 1b i pkt 22a oraz art. 13 i art. 15 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 

1327 i 1812) Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim Uchwała Nr 767/2022 Zarządu Powiatu 

w Piotrkowie Trybunalskim  z dnia 29 listopada 2022 roku po rozpatrzeniu ofert i wyborze 

najkorzystniejszej oferty, która uzyskała 89 %  punktów postanowił zawrzeć na 2023 rok umowę 

ze: Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Regionu Piotrkowskiego Euroaktywni, na realizację zadań 

publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu 

świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu 

Piotrkowskiego w 2023 roku. 

Zadanie zostanie dofinansowane z dotacji celowej znajdującej pokrycie w budżecie Państwa  

w kwocie – 128.040,00 zł. 

 

Wyniki oceny ofert poszczególnych Oferentów: 

 

1. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Regionu Piotrkowskiego EuroAktywni z siedzibą  

w Rozprzy, ul. Kościuszki 5, 97 – 340 Rozprza –  złożona oferta na realizację zadania 

publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu 

świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie 

Powiatu Piotrkowskiego w 2023 roku – wnioskowana kwota dotacji  128.040,00 zł. – 

otrzymała 89 % punktów. 

2. Fundacja Honeste Vivere  z siedzibą w Warszawie, ul. Amałowicza-Tatara 7, 04 – 474 

Warszawa złożone oferty na realizację zadania publicznego: 

• Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie 

Powiatu Piotrkowskiego w 2023 roku – wnioskowana kwota dotacji: 64.020,00 zł. 

otrzymała 85,6 % punktów. 

• Prowadzenie punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz 

edukacji prawnej na terenie Powiatu Piotrkowskiego w 2023 roku – wnioskowana 

kwota dotacji: 64.020,00 zł. otrzymała 85,40 % punktów. 

 

Pozostałe oferty: 

1. Fundacji Inter Vivos,  z siedzibą w Warszawie, ul. Kłobudzka 8C/126, 02 – 699 Warszawa –  

która złożyła ofertę na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz 



edukacji prawnej na terenie Powiatu Piotrkowskiego w 2023 roku – wnioskowana kwota dotacji  

128.040,00 zł. 

2. Fundacji Ochrony Praw Konsumentów  z siedzibą w Poznaniu, ul. Lodowa 16/3/4,  

60  –  226  Poznań –  która złożyła dwie oferty na realizację zadania publicznego: 

• Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie 

Powiatu Piotrkowskiego w 2023 roku – wnioskowana kwota dotacji: 64.020,00 zł. 

• Prowadzenie punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz 

edukacji prawnej na terenie Powiatu Piotrkowskiego w 2023 roku– wnioskowana 

kwota dotacji: 64.020,00 zł. 

3. Fundacja „Togatus Pro Bono” z siedzibą w Olsztynie, ul. Warmińska 7/1, 10 – 544 Olsztyn – 

która w dniu 17.11.2022 roku w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim,  

ul. Dąbrowskiego 7, 97 – 300 Piotrków Trybunalski złożyła ofertę na realizację zadania 

publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu 

świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie 

Powiatu Piotrkowskiego w 2023 roku – wnioskowana kwota dotacji: 128.040,00 zł. 

 

zawierały błędy formalne i nie zostały dopuszczone do oceny merytorycznej. 

 

Wybrany Oferent zobowiązany jest w terminie do 3 dni roboczych, od daty otrzymania 

powiadomienia o przyznaniu dotacji, podać informację o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dotacji oraz 

przesłać dokumenty niezbędne do przygotowania projektu umowy o wsparcie realizacji zadania 

publicznego, w tym: 

a) potwierdzenia aktualności danych Oferenta zawartych w ofercie, które będą stanowić 

załącznik do umowy,  

b) inne niezbędne informacje konieczne do przygotowania umowy (m.in.: numer rachunku 

bankowego Oferenta, dane osób upoważnionych do podpisania umowy ze strony Oferenta). 

 

Wyżej wymienione dokumenty należy składać w Starostwie Powiatowym  

w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 7, 97 – 300 Piotrków Trybunalski lub za 

pośrednictwem poczty tradycyjnej.  

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Aktywizacji Społecznej Starostwa 

Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim (pok. 2), tel. 44/732-88-45. 

 


