
 
 

Olesno, dn. 29 listopada 2019 r.  

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU 

Działając na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) Powiat Oleski reprezentowany przez 

Zarząd Powiatu w  Oleśnie ogłasza wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych 

z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegających na prowadzeniu w 2020 roku przez organizacje 

pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego punktu udzielania nieodpłatnej pomocy 

prawnej oraz punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

W odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 28 października 2019 r., otwartych konkursów ofert na 

realizację zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegających na prowadzeniu w 

2020 roku przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego: 

1) Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo, ul. Dubois 18/3,  

45-070 Opole 

wariant: udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie w Oleśnie; 

2) Fundacja Gołębie Serce, ul. Litewska 33B, 35-302 Rzeszów 

wariant: udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie w Oleśnie oraz świadczenie 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punkcie w Dobrodzieniu; 

3) Fundacja Togatus Pro Bono, ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn 

wariant: udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie w Oleśnie oraz świadczenie 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punkcie w Dobrodzieniu 

4) Stowarzyszenie Sursum Corda, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz 

wariant: udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie w Oleśnie; 

W dniu 28 listopada 2019 roku o godz. 8.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oleśnie odbyło się 

posiedzenie Komisji konkursowej powołanej przez Zarząd Powiatu w Oleśnie Uchwałą nr 17/35/19 z 

dnia 29 kwietnia 2019 roku  

Wyniki otwartych konkursów ofert  

Po dokonaniu oceny spełniania wymogów określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert, 

Komisja konkursowa rekomendowała oferty złożone przez: 

1) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie w Oleśnie: 

Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo, ul. Dubois 18/3, 45-070 

Opole 

2) świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punkcie w Dobrodzieniu: 

Fundacja Togatus Pro Bono, ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn 

Zarząd Powiatu w Oleśnie na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2019 r. podjął decyzję o wyborze w/w 

ofert i przyznaniu dotacji w kwocie: 

60 060,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych) – prowadzenie punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej w Oleśnie; 

60 060,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych) – prowadzenie punktu świadczenia 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Dobrodzieniu; 

po 2 970,00 zł. (słownie: dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych) – zadania z zakresu edukacji 

prawnej.      

 
  


