Uchwała

nr ll& ...3)iłd .2019

Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
z dnia

2019r

w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania
nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnegoporadnictwa obywatelskiegooraz edukacji
prawnej
Na podstawie art. 32 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(Dz.U. z 2019 r. poz. 511, 1571i 1815), w związku z art. 15 ust. l i 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacic (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570) uchwala się, co
następuje:

$ 1. 1. Po zapoznaniu się z protokołem komigi konkursowa z dnia 22 listopada 2019 r., wybiera
się ofertę Fundaqi
Rozwoju Swiadomosci Obywatelskiej
,,Experto Pro Bono",

KRS 0000582999,22-400 Zamość,ul. Lwowska 28/22, na realizacjęzadaniapublicznego
z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej , nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

or&z edukacji prawnej w czterech punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie
Pmszkowskim w 2020 roku.
2. Na realizację zadania z zakresu:
1) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
w 2020 roku przeznacza się kwotę 240 240,00 zł (słownie złotych: dwieście czterdzieści tysięcy
dwieście czterdzieści), ij . po 60 060,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąttysięcy sześćdziesiąt)
na każdy punkt;
2) edukacji prawną w Powiecie Pruszkowskim przez organizację pozarządowe w 2020 roku
przeznacza się kwotę 13 860,00 zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt).
g 2. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Staroście Pruszkowskiemu
g3. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publiczną oraz na stronie
internetowej Powiatu Pruszkowskiego, a także na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa

Pruszkowskiegoprzy ul. Drzymały 30 w Pruszkowie.
g 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Krzysztof Rymuza

Zdzisława Zielińska

Agnieszka Kuźmińska

Grzegorz Kamiński

Zdzisław Brzeziński

Pruszków, 22 listopada 2019 r

PROTOKOŁ
z posiedzenia Komisji do oceny ofert złożonych na realizację zadania publicznego
z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego oraz edukacji prawnej

l

Komika do oceny ofert złożonych na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania

nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji
prawnej, powołana uchwałą nr 70.344.2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia
13 listopada 2019 r., obradowała 22 listopada 2019 r. od godz. 9.00.
2

Komika na przewodniczącąwybrała panią Agnieszkę Kuźmińską

Członka Zarządu

Powiatu Pruszkowskiego.
3

Komisja stwierdziła, że ogłoszenie o składaniu ofert zostało podane do wiadomości
publicznej

we

właściwym

czasie iw

należyty

sposób, lj.

przez zamieszczenie

w Biuletynie Informacji Publiczną, stronie intemetowej Powiatu Pruszkowskiego oraz na

tablicy ogłoszeń w siedzibie StarostwaPowiatowegow Pruszkowie;termin nadsyłania
ofert minął 21 listopada 2019 roku, o godz. 14.00.
4

Komika stwierdziła, że na konkurs wpłynęły oferty pięciu organizacji pozarządowych.

Wszystkie oferty złożone zostały w terminie. Lista sporządzonazgodnie z kolejnością
wpływu do kancelarii Starostwa Powiatowego w Pruszkowie:
1) Fundacja Polski Instytut Prawa, KRS: 000073 1625,

05-800 Pruszków, ul. Bolesława Pmsa l0/30
nieodpłatnej

pomocy

prawnej

i

dwóch

na prowadzenie dwóch punktów

punktów

nieodpłatnego poradnictwa

obywatelskiego;
2) Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, KRS: 0000153951,

03-717 Warszawa,ul. Kłopotowskiego 6 m 59/60

na prowadzenie dwóch punktów

świadczenia nieodpłatną pomocy prawnej ;
3) Fundaclja ,,Gołębie Serce", KRS: 00005493 13,

35-302 Rzeszów, ul. Litewska 33 B -- na prowadzenie dwóch punktów nieodpłatną
pomocy prawnej i dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

4) FundactjaRozwoju świadomości Obywatelskiej ,,Experto Pro Bono", KRS 0000582999,
22-400 Zamość, ul. Lwowska 28/22 -- na prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
(złożono dwie osobne oferty);

5) Fundacja,,TogatusPro Bono", KRS 0000403888,
10 - 544 olsztyn, ul. Wamlińska 7/1 -- na prowadzenie na prowadzenie dwóch punktów

nieodpłatnej pomocy prawnej;
5

Komisja po przeanalizowaniu ofert pod względem wymaganych dokumentów stwierdziła,
że jedna oferta nie spełnia wymogów fomlalnych:

1) FundacjaPolski Instytut Prawa,KRS: 0000731625,
05-800 Pruszków. ul. Bolesława Prusa l0/30

brak decyzji Wojewody o wt)isię na

listę organizacji pozarządowychuprawnionych do prowadzenia punktów nieodpłatnej
pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
6

Po przeanalizowaniu ofert komika postanowiła przeprowadzić ocenę złożonych ofert.
Maksymalna liczba punktów jaką można było uzyskać-- 125. Przy ocenie ofert kierowano
się następującymi kryteriami :

1) zgodnością przedstawionego w ofercie zadania z zadaniem określonym w ogłoszeniu
o konkursie;

2) jakością przygotowanego projektu, prząrzystością oraz oceną możliwości realizacji
zadania publicznego przez organizację pozarządowe;
3) oceną wkładu rzeczowego, osobowego oraz kwaliHlkacjami osób przy udziale kt(5rych
zadanie będzie realizowane;

4) dotychczasowym doświadczeniem organizacji;

5) ofertą na wykonanie zadania z zakresu edukacji prawnej -- liczbą i rodzajem działań
w ramach przeznaczonej na to zadanie kwoty.
7.

Komika przyznała następującą liczbę punktów:

1) FundacjaRozwojuSpołeczeństwa
Obywatelskiego
-- 88 pkt
2) Fundacja,,GołębieSerce"-- 111 pkt,
3) Fundacja Rozwoju Swiadomosci Obywatelskie ,,Experto Pro Bono" - 124 pkt,

4) Fundacja,,TogatusPro Bono" 110pkt,
8.

Uwzględniając wyniki punktacji komisja postanowiłarekomendował Zarządowi Powiatu
Pruszkowskiego wybór następującej oferty na powierzenie prowadzenia dwóch punktów
nieodpłatnej pomocy

prawnej

oraz dwóch punktów

obywatelskiego w Powiecie Pruszkowskim:

nieodpłatnego poradnictwa

1) Fundacja

Rozwoju

świadomości

Obysvatelskiej

,,Experto

Pro

Bono

KRS 0000582999,22-400 Zamość,ul. Lwowska 28/22.

9. Komika stwierdziła,że rekomendowana
oferta wyróżniasię proponowaną
liczbą i
rodzajem działań z zakresu edukacji prawnej .

Agnieszka Kuźmińska

Michał Landowski

Marta Jendemalik-Dybała

Agnieszka Krysińska

Bogdan Urban

Załączniki:
5 oświadczeń członków komigi,
- 20 kart oceny ofert.

Protokołowała: Małgorzata Marat
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