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Uchwała Nr /2018 

Zarządu Powiatu Mławskiego 

z dnia Ł L « v M r. 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 
w zakresie powierzenia prowadzenia jednego punktu przeznaczonego na udzielanie 
nieodpłatnej pomocy prawnej i jednego punktu przeznaczonego na świadczenie 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także realizację zadań z zakresu edukacji 
prawnej na terenie Powiatu Mławskiego w 2019 roku. 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2018r., poz. 995 ze zm.), art. 11 ust. 2 i 2b ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. 
0 nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017r., poz. 2030 ze zm.), 
art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 
1 o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zm.) oraz Uchwały Nr 1086/2018 Zarządu 
Powiatu Mławskiego z dnia 07.11.2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 
realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia jednego punktu 
przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i jednego punktu przeznaczonego 
na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także realizację zadań z zakresu 
edukacji prawnej na terenie Powiatu Mławskiego w 2019 roku, Zarząd Powiatu Mławskiego 
uchwala, co następuje: 

§1 
1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert ogłoszony Uchwałą Nr 1086/2018 Zarządu 

Powiatu Mławskiego z dnia 07.11.2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia jednego 
punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i jednego punktu 
przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także 
realizację zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Mławskiego w 2019 
roku, poprzez wybór oferty Fundacji TOGATUS PRO BONO ul. Warmińska 7/1 
10-544 Olsztyn, KRS 0000403888. 

2. W związku z niewpłynięciem żadnej oferty na powierzenie prowadzenia punktu 
przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, Zarząd 
Powiatu Mławskiego postanawia przyznać Fundacji, o której mowa w ust.l dotację 
w kwocie 126 060,00 zł. (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćdziesiąt złotych 
0/100) na „Realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia 
dwóch punktów z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 
powierzenie zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Mławskiego 
w 2019 roku", z zastrzeżeniem, że kwota: 

1) 120 120,00 zł. (słownie: sto dwadzieścia tysięcy sto dwadzieścia złotych 00/100) 
przeznaczona jest na powierzenia prowadzenia dwóch punktów przeznaczonych na 
udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Mławskiego zgodnie 
z haromonogramem wskazanym w Ogłoszeniu Zarządu Powiatu Mławskiego 
stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 1086/2018 z dnia 07.11.2018r. 

2) 5940,00 zł. (słownie: pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych brutto 00/100) 
z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu 
Mławskiego w 2019r. 



3. Szczegóły dotyczące przekazania środków na realizację zadania, określonego 
w ust. 2 oraz jego rozliczenia określi umowa zawarta pomiędzy Powiatem Mławskim, 
a wybranym Oferentem. 

§2 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Mławskiemu oraz Sekretarzowi Powiatu. 

§3 
Niniejsza uchwała stanowi podstawę do zawarcia umowy cywilno-prawnej z Fundacją 
TOGATUS PRO BONO ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn, KRS 0000403888. 

§4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Zarząd Powiatu Mławskiego: 

«s_—-- j 

Jerzy Ryszard Rakowski.. 

Zbigniew Markiewicz.. 

Jolanta Karpińska 

Witold Okumski li-,/.'.. 

Krystyna Zajac ... 



U Z A S A D N I E N I E 

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017r., poz. 2030 ze zm.), Zarząd Powiatu 
Mławskiego w dniu 7 listopada 2018r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania 
publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia jednego punktu przeznaczonego na 
udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i jednego punktu przeznaczonego na świadczenie 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także realizację zadań z zakresu edukacji 
prawnej na terenie Powiatu Mławskiego w 2019 roku. 
Do konkursu przystąpiły trzy organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku 
publicznego. Termin składania ofert upłynął 29.11.2018r. 
Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Mławskiego Uchwałą Nr 1099/2018 
na posiedzeniu w dniu 06.12.2018r. dokonała analizy i oceny ofert w oparciu o kryteria 
i skalę określoną w ogłoszeniu o konkursie. W drodze oceny formalnej Komisja Konkursowa 
stwierdziła, ze dwie oferty nie spełniają wymagań formalnych i nie zostają dopuszczone do 
oceny merytorycznej. 
Ocenie merytorycznej poddano jedną ofertę. Oferta przedstawiona przez Fundację 
TOGATUS PRO BONO ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn, KRS 0000403888, spełniła 
wymagania formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu o konkursie, co zostało 

kotkurToweloPrZedłOŻ°nym Z a T Z ą d ° w i P o w i a t u M ł a w s k i e § ° protokole z postępowania 

Zgodnie z zapisem art. 1 pkt 15 lit. d w zakresie dodanego ust. 2b ustawy zmieniającej z dnia 
15 czerwca 2018r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r„ poz. 1467)- J J 1 J 

„W przypadku gdy w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ust. 2, nie wpłynęła żadna 
oferta na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego albo żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów konkursu 
w części dotyczącej świadczenia w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

2K2CTSS P^Śwadzenie wszystkich punktów z p — 
Fundacja TOGATUS PRO BONO złożyła oświadczenie-
„Fundacja wyraża zgodę na prowadzenie większej ilości punktów nieodpłatnej pomocy 
prawnej, w przypadku gdy nie wpłynie żadna oferta na prowadzenie punktów nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego lub złożone oferty nie będą spełniać w y m a ^ T y l C e r t ó w ^ § 


