
Uchwała Nr 1/5//2018 
Zarządu Powiatu w Siedlcach 
z dnia 12 grudnia 2018 roku 

 
w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia w 2019 roku 

punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu 
przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

 
 
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 
z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 4 pkt 1 
i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Siedlcach uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
Dokonuje się wyboru oferty oraz rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych 
ogłoszonego Uchwałą Nr 219/430/2018 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 5 listopada 2018 
roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych 
w zakresie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej 
oraz punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
w następujący sposób:  

1) prowadzenie w 2019 roku punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej zostanie powierzone Fundacji 
Honeste Vivere z siedzibą ul. Amałowicza – Tatara 7, 04 - 474 Warszawa; wysokość 
przyznanych środków publicznych: 60.060 zł; 

2) prowadzenie w 2019 roku punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej zostanie 
powierzone Fundacji Honeste Vivere z siedzibą ul. Amałowicza – Tatara 7, 
04 - 474 Warszawa; wysokość przyznanych środków publicznych: 60.060 zł 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Siedleckiemu. 
 

§ 3 
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Siedlcach, stronie 
internetowej Powiatu Siedleckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 

STAROSTA 

/-/ Karol Tchórzewski 

  



 

Uzasadnienie 

 

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 

edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm.) z uwzględnieniem zmian wynikających 

z ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 

edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1467): powiat powierza połowę 

punktów do prowadzenia adwokatom i radcom prawnym z przeznaczeniem na udzielanie 

nieodpłatnej pomocy prawnej, a połowę organizacji pozarządowej prowadzącej działalność 

pożytku publicznego, zwanej dalej "organizacją pozarządową", z przeznaczeniem na udzielanie 

nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 

Jednakże, 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. 

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy 

prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1467): Organizacje 

pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego spełniające warunki, o których mowa 

w art. 10, mające prowadzić punkty, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub 

świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w 2019 r., zostaną wyłonione, do dnia 15 

grudnia 2018 r., w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W skład komisji konkursowej, o której mowa 

w tej ustawie, może wchodzić dodatkowo przedstawiciel wojewody. W przypadku niewyłonienia 

organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego do dnia 15 grudnia 2018 

r., przepis art. 10 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje 

się odpowiednio. 

Otwarty Konkurs ofert został ogłoszony Uchwałą Nr 219/430/2018 Zarządu Powiatu w Siedlcach 

z dnia 5 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 

w 2019 r. zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie 

nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego. Otwarty konkurs ofert został ogłoszony w dniu 6 listopada 2018 r. 

w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w 

Siedlcach oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Siedlcach. Wraz z ogłoszeniem 

otwartego konkursu ofert Zarząd Powiatu w Siedlcach ogłosił również nabór na członków Komisji 

Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie. W wyznaczonym w ogłoszeniu 

terminie, tj. do dnia 22 listopada 2018 r., nie wpłynęło ze strony organizacji pozarządowych lub 

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, żadne zgłoszenie kandydatów na członków Komisji konkursowych. 

W związku z powyższym Zarząd Powiatu w Siedlcach powołał komisję do opiniowania ofert 

Uchwałą Nr 222/438/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r. 

zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej 

pomocy prawnej oraz punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego. 



W dniu 5 grudnia 2018 r. Komisja dokonała oceny merytorycznej ofert, opiniując powierzenie 

prowadzenia w 2019 roku punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej 

oraz punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

Fundacji Honeste Vivere. Szczegółowy opis działań Komisji wraz z uzasadnieniem zawiera 

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej do opiniowania ofert na realizację w 2019 r. 

zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej 

pomocy prawnej oraz punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego. 

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

(t.j. Dz.U. z 2018, poz. 995 z późn. zm.): Zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania 

powiatu określone przepisami prawa. Do takich czynności należy realizacja zadań wynikających 

z przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (w związku ze zmianą 

ustawy z dnia od 15 czerwca 2018 r. ogólne określenie przedmiotu ustawy otrzymało brzmienie: 

"o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji 

prawnej") w związku z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 450 z późn. zm.), a w szczególności jej 

art. 5 ust. 4 pkt 1 i art. 15. 

 

 

 

 


