
UCHWAŁA NR 498/2021 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 24 listopada 2021 roku 

 

 

w sprawie wyboru ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie 

Toruńskim na 2022 rok 

 

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 

945) oraz art. 11 ust. 1 pkt 2 i art. 15 ust. 2g, 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.1),                      

w nawiązaniu do Uchwały Nr 469/2021 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 14 października 

2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego 

z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w roku 2022 przez organizacje 

pozarządowe w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego w Powiecie Toruńskim uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert nr 7/2021 na powierzenie organizacji 

pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, zwanej dalej „organizacją 

pozarządową”, prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego w Powiecie Toruńskim na rok 2022. 

2. W celu realizacji zadania o którym mowa powyżej wybiera się: 

a) ofertę złożoną przez Fundację Togatus Pro Bono z siedzibą w Olsztynie powierzając jej 

prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej z przeznaczeniem na udzielanie 

nieodpłatnej pomocy prawnej. Na realizację zadania przeznacza się dotację w wysokości 

60.060,00zł (słownie sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych groszy zero), 

b) ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w 

Brusach powierzając mu prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej z przeznaczeniem 

na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Na realizację zadania przeznacza 

się dotację w wysokości 60.060,00zł (słownie sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych groszy 

zero). 

3. Wykaz punktów powierzonych wyłonionym organizacjom, stanowi załącznik do 

uchwały. 

 

§ 2. Wyłonionym organizacjom powierza się zadania z zakresu edukacji prawnej, 

realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy 

prawnej lub świadczenia poradnictwa obywatelskiego, w wymiarze co najmniej jednego 

zadania na rok. Na realizację działań edukacyjnych przeznacza się dotację w wysokości 

3.960,00zł (słownie trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych groszy zero) dla każdej z 

organizacji. 

 

 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2021 r. 

poz. 1038, poz. 1243 i poz. 1535. 



§ 3. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie 

internetowej powiatu toruńskiego, a także wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Starostwa Powiatowego w Toruniu przy ul. towarowej 4-6. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Toruńskiemu. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący posiedzenia 

Starosta Toruński 

 

Marek Olszewski 

 

 



Załącznik  

do Uchwały Nr 498/2021 

Zarządu Powiatu Toruńskiego 

    z dnia 24.11.2021 r. 

 

 

 

Wykaz punktów powierzonych wyłonionym organizacjom: 

 

1. Fundacja Togatus Pro Bono, ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn – punkt nieodpłatnej pomocy 

prawnej z przeznaczeniem na UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ                 

w Powiecie Toruńskim w 2022 roku: 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej z siedzibą: 

 UG Lubicz, Lubicz Dolny ul. Toruńska 24, 

 Zespół Szkół w Chełmży, ul. Hallera 23, 

 Mała Nieszawka, ul. Leśna 1. 

 

2. Zaborskie Towarzystwo Naukowe, ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy – punkt nieodpłatnej 

pomocy prawnej z przeznaczeniem na ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA 

OBYWATELSKIEGO w Powiecie Toruńskim w 2022 roku: 

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z siedzibą: 

 Zespół Szkół w Chełmży, ul. Hallera 23, 

 UG Lubicz, Lubicz Dolny ul. Toruńska 24, 

 UG Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 

 Zławieś Wielka, ul. Słoneczna 28. 

 


