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Uchwała Nr~.v. '!P.'2'z. 
Zarządu Powiatu Grodziskiego 

z dnia .... ~~'. ~1: .. 2022 r. 

w sprawie zatwierdzenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie 
prowadzenia punktu nieodplatnej pomocy prawnej lub punktu nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego 
w Grodzisku Mazowieckim 

Na podstawie art. 32 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 
2022 r., poz. 1526), art. 11 ust. 1, 1 c i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 945), art. 11 
ust. 1, 2, 3 i 4 oraz art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) oraz Rocznego Programu 
współpracy Powiatu Grodziskiego z organizacjami pozarządO\\')'mi oraz podmiotami wymienionymi w 
art. 3 ust. 3 w/w ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiącego Załącznik 
do Uchwały Nr 305IXXXVIV21 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie 
uchwalenia Programu współpracy Powiatu Grodziskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami na 2022 r., a także Protokołu Komisji Konkursowej z dnia 17 listopada 2022 r. z otwarcia i oceny 
ofert, uchwala się, co następuje: 

§ l 

Zatwierdza się wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu 
nieodpłatnej pomocy prawnej i punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Grodzisku Mazowieckim 
przy ul. Żyrardowskiej 48 i powierza się jego wykonanie podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu, tj. 
Fundacji Togatus Pro Bono, ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn. 

§2 

Upoważnia się łącznie Starostę Grodziskiego - Pana Marka Wieżbickiego i Wicestarostę Grodziskiego - Pana 
Krzysztofa Filipiaka, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Grodziskiego - Pani Ewy Szadkowskiej, do 
podpisania umowy o realizację zadania publicznego z podmiotem wyłonionym w drodze konkursu - Fundacją 

Togatus Pro Bono, na okres od 0l.01.2023 r. do 31.12.2023 r., zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 
do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w 
sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów 
sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). 

§3 

l, Wynik otwartego konkursu ofert ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatu 
Grodziskiego, na stronach portalu internetowego Powiatu Grodziskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, 
w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej uchwały. 

2. Wykonanie uchwały w powyższym zakresie powierza się Staroście Grodziskiemu 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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OGŁOSZENIE 

Załącznik do Uchwały Nr. ~~.~2022 

Zarządu Powiatu Grodziskiego 

z dnia ~~ listopada 2022 r. 

WYNIKU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO 

W ZAKRESIE PROWADZENIA PUNKTU NIEODPŁA TNEJ POMOCY PRAWNEJ 

LUB PUNKTU NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO 

W GRODZISKU MAZOWIECKIM 

Na podstawie art. 32 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 
1526), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 945) oraz art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. l327 ze zm.), Zarząd 
Powiatu Grodziskiego ogłasza, że realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej 
pomocy prawnej i punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. 
Żyrardowskiej 48 powierza się podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu, tj. Fundacji Togatus Pro Bono, ul. 
Warmińska 711, 10-544 Olsztyn. 
Środki publiczne przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego na realizację zadania w 2023 r. w zakresie 
prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
wynosiły będą 6.0 060,00 zł na każdy punkt oraz 3.960,00 zł na każdy punkt na realizację edukacji prawnej. 

Grodzisk Mazowiecki, dnia ... .. . . ... . . 

Za Zarząd Powiatu Grodziskiego 


