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Protokół z CXXIX (129) posiedzenia 

Zarządu Powiatu w Gołdapi. 

w dniu 28 listopada 2022 roku 

  godz. 0815- 0818 

Ad. 1  

Starosta stwierdziła quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji 

– 3 członków zarządu /lista obecności w załączeniu – zał. nr 1 do protokołu/, otworzyła CXXIX (129) 

posiedzenie Zarządu Powiatu /porządek obrad w załączeniu- zał. nr 2 do protokołu/.  

 

Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu.  

 

Ad. 2 

Główny specjalista ds. organizacji pozarządowych Pani Wioletta Anuszkiewicz przedstawiła 

projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert  

na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy 

prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu 

gołdapskiego w 2023 roku /projekt uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu – zał. nr 3 do protokołu/. 

Główny specjalista ds. organizacji pozarządowych Pani Wioletta Anuszkiewicz  

poinformowała, że w dniu 26 października 2022 r. Zarząd Powiatu w Gołdapi ogłosił „Otwarty 

konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie 

powiatu gołdapskiego w 2023 roku”. Konkurs miał na celu wyłonienie organizacji 

pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, która będzie prowadziła  

w Powiecie Gołdapskim punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz realizowała zadania  

z zakresu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu 

gołdapskiego. Na realizację zadania wpłynęły 3 oferty: FUNDACJI TOGATUS PRO BONO, 

FUNDACJA HONESTE VIVERE,  FUNDACJA INTER VIVOS. Reasumując powołana przez 

Zarząd Powiatu w Gołdapi komisja konkursowa dokonała oceny ofert pod kątem formalnym  

i merytorycznym. Przepis art.11 ust.1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 

poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej nakłada na powiat powierzenie prowadzenia 

jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej wybranej w trybie 

konkursowym zorganizowanym wedle przepisów ustawy o pożytku publicznym  

i wolontariacie. Do konkursu ogłoszonego przez Zarząd Powiatu swoje oferty złożyły trzy 

organizacje. Wszystkie oferty spełniały kryteria formalne. Na podstawie kryteriów oceny 
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merytorycznej komisja rekomenduje Zarządowi Powiatu w Gołdapi ofertę złożoną  

przez FUNDACJĘ TOGATUS PRO BONO. Fundacja od 2016 r. prowadzi punkty nieodpłatnej 

pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 14 województwach. 

Takiego doświadczenia nie posiada FUNDACJA HONESTE VIVERE ORAZ FUNDACJA 

INTER VIVOS. FUNDACJA TOGATUS PRO BONO złożyła propozycję przeprowadzenia 

dyżurów specjalistycznych w wybranych dziedzinach m.in.: prawo rodzinne i opiekuńcze, 

prawo spadkowe, prawo zobowiązań oraz odszkodowawcze, poradnictwo dla osób 

zadłużonych, poradnictwo z zakresu spraw mieszkaniowych itp.  FUNDACJA TOGATUS 

PRO BONO ma bardzo rzetelnie i dydaktycznie zaplanowaną edukację prawną. Dodatkowo 

FUNDACJA TOGATUS PRO BONO przedstawiła najciekawszą ofertę w zakresie działań 

promocyjnych, na którą składają się m. in.: animowane spoty wideo, kampania mailingowa, 

plakaty oraz ulotki dotyczące promocji zadania. Ponadto fundacja będzie prowadziła infolinię 

dla beneficjentów zadania w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 16:00.  

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Zarządu  

Powiatu? 

 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że Komisja pochyliła się nad trzema 

ofertami i według opinii Komisji Fundacja Togatus, która prowadzi w Starostwie nieodpłatną 

pomoc prawną od dwóch lat uzyskała największą ilość punktów. Rekomenduje również  

tą Fundacje do prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.  

 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie rozstrzygnięcia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia 

punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego na terenie powiatu gołdapskiego w 2023 roku. 

 

Ad. 3 

Sprawy bieżące nie zgłoszono. 
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Ad. 4 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 

Ad. 5 

Przewodnicząca Zarządu podziękowała Członkom Zarządu za pracę. Zamknęła CXXIX (129) 

posiedzenie Zarządu Powiatu .     

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokół składa się z 3  stron kolejno ponumerowanych.                            

                                                                    STAROSTA  

 

                   Marzanna Marianna  

             Wardziejewska 

Członkowie Zarządu: 

1. Andrzej Ciołek………………………………………….. 

2. Grażyna Barbara Senda………………………………… 

3. Stanisław Wójtowicz …………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Monika Bruszewska 28.11.2022 r. 


