
Uchwała Nr.ŁM*V>.../2019 
Zarzadu Powiatu Łowickiego 

z dnia.5..C^UwyUCU........ 2019 r.

w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej lub 
podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego w zakresie udzielania 
nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu łowickiego w 2020 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 511 i poz. 1815), art. 4 ust.l pkt lb  i 22a, art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i art. 
15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 688 i poz. 1570) i art. 11 ust. lb  i ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej ( t.j Dz. U. z 
2019 r. poz. 294), Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§i- Powierza się prowadzenie dwóch punktów, przy czym jeden przeznacza się na 
udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej , a drugi na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego Caritas Diecezji Łowickiej, Stary Rynek 20, 99-400 Łowicz, wyłonionej 
w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania 
nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz 
edukacji prawnej na terenie powiatu łowickiego w 2020 r.

§2. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert podlega publikacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej, na stronie internetowej w w w, po wiat .lowicz.pl oraz na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łowickiemu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie 
Informacji Publicznej bip.powiat.lowicz.pl, na stronie www.powi at Jo wic z. pi oraz na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 
Łowicz.

Członkowie Zarządu Powiatu Łowickiego:

Starosta Łowicki- Marcin Kosiorek 

Wicestarosta Łowicki- Piotr Malczyk

Członek Zarządu- Janusz Michalak



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 11 ust. Ib i ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294) 
jeżeli na powiat przypadają trzy punkty, organizacji pozarządowej powierza się prowadzenie 
dwóch punktów, przy czym jeden przeznacza się na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, 
a drugi na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
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 2019 r. poz. 688 i poz. 1570).

Komisja konkursowa powołana Uchwałą Nr 320/2019 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 
20 listopada 2019 r. do opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego 
w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu łowickiego w 2020 r. przedstawiła 
Zarządowi Powiatu Łowickiego protokół z posiedzenia Komisji zawierający ocenę 
zgłoszonych ofert. Po zapoznaniu się z ww. protokołem Komisji, Zarząd dokonał wyboru oferty 
złożonej przez Caritas Diecezji Łowickiej, Stary Rynek 20, 99-400 Łowicz.



OGŁOSZENIE

o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie 
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu łowickiego w 2020 r.

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, na wniosek Komisji Konkursowej , 
Zarząd Powiatu Łowickiego na posiedzeniu w dniu . Q / . - . w y b r a ł  ofertę Caritas 
Diecezji Łowickiej, Stary Rynek 20, 99-400 Łowicz na realizację powyższego zadania 
i powierzył Caritas Diecezji Łowickiej, Stary Rynek 20, 99-400 Łowicz prowadzenie dwóch 
punktów, przy czym jeden przeznacza się na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, a drugi 
na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Zarząd Powiatu Łowickiego postanawia udzielić Caritas Diecezji Łowickiej dotację na 
realizacje zadania w kwocie :
- 60 060,00 zł na wynagrodzenia z tytułu umów i 2 970,00 zł na zadania z zakresu edukacji 
prawnej na punkt nieodpłatnej pomocy prawnej,
- 60 060,00 zł na wynagrodzenia z tytułu umów i 2 970,00 zł na zadania z zakresu edukacji 
prawnej na punkt, w który świadczone będzie nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.



UZASADNIENIE

W wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie 
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu łowickiego w 2020 r. złożone zostały 
3 oferty. Po wnikliwej analizie dokumentów pod względem formalnym stwierdzono, że:
- oferta złożona przez Fundację Młodzi Ludziom, Borysław 49, 96-130 Głuchów,
- oferta złożona przez Fundację TOGATUS PRO BONO, ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn, 
nie spełniły wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o konkursie, będących podstawą 
dalszego postępowania konkursowego i nie zostały dopuszczone do oceny merytorycznej. 
Pozostała oferta złożona przez Caritas Diecezji Łowickiej, Stary Rynek 20, 99-400 Łowicz 
spełniła wszystkie wymogi formalne i została poddana ocenie merytorycznej.

Zarząd Powiatu łowickiego po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej 
opiniującej złożone oferty do otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 
w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu łowickiego w 2020 r. 
dokonał wyboru oferty złożonej przez Caritas Diecezji Łowickiej, Stary Rynek 20, 99-400 
Łowicz.

Zarząd Powiatu Łowickiego po rozpatrzeniu oceny możliwości realizacji zadania, 
kwalifikacji osób, przy udziale których realizowane będzie zadanie publiczne, wysokości 
kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia dla osób udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej 
lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego stwierdził, że wybrana organizacja 
daje gwarancje możliwości wykonania zadania na wysokim poziomie i podjął decyzję 
o powierzeniu jej prowadzenia dwóch punktów, przy czym jeden przeznacza się na udzielanie 
nieodpłatnej pomocy prawnej, a drugi na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego na terenie powiatu łowickiego w 2020 r.


