
ZARZĄDZENIE NR 1869/16 

PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA 

z dnia 1 grudnia 2016 r. 

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania  

z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zm.: poz. 1579), art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, zm.: poz. 1579), 

art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji 

prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255), w zw. z art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 13 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1817), zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 

zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, ogłoszonego na podstawie Zarządzenia Nr 

1672/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 27 października 2016 r., w oparciu o wyniki prac 

Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 1776/16 Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania 

złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania 

z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej. 

§ 2. W oparciu o wyniki prac Komisji wybrano podmioty uprawnione i przyznano 

kwotę dotacji na realizację zadania w 2017 r.: 

 

Lp. Nazwa oferenta 
Tytuł projektu zgodny  

z ofertą 

Przyznana kwota dotacji 

[zł] 

Prowadzenie w 2017 roku 9 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców 

Gdańska 

Punkt nr I: w dzielnicy Wrzeszcz Górny, lokal przy ul. Grunwaldzkiej 5 

1 

Regionalne Centrum 

Informacji i Wspomagania 

Organizacji 

Pozarządowych 

Kancelaria społeczna we 

Wrzeszczu Górnym 
60 725,88 

Punkt nr II: w dzielnicy Oliwa, lokal przy ul. Polanki 121 

2 
Instytut Aktywizacji 

Regionów 

Prowadzenie punktu 

nieodpłatnej pomocy 

prawnej  

w dzielnicy Oliwa 

60 725,88 

Punkt nr III: w dzielnicy Stogi, lokal przy ul. Hożej 4 

3 
Stowarzyszenie Akcja 

Społeczna SAS 

Nieodpłatna pomoc 

prawna – Stogi 
60 725,88 

Punkt nr IV: w dzielnicy Orunia - Święty Wojciech - Lipce, lokal przy ul. Gościnnej 10 

4 

Regionalne Centrum 

Informacji  

i Wspomagania 

Organizacji 

Pozarządowych 

Kancelaria społeczna na 

Oruni 
60 725,88 



Punkt nr V: w dzielnicy Przymorze Wielkie, lokal przy ul. Jagiellońskiej 11 

5 Fundacja Teneo 

Prowadzenie w 2017 

roku punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej dla 

mieszkańców Gdańska w 

dzielnicy Przymorze 

Wielkie 

60 725,88 

Punkt nr VI: w dzielnicy Brzeźno, lokal przy ul. Północnej 5 

6 
Stowarzyszenie Akcja 

Społeczna SAS 

Nieodpłatna pomoc 

prawna – Brzeźno 
60 725,88 

Punkt nr VII: w dzielnicy Strzyża, lokal przy ul. Kisielewskiego 12 

7 Fundacja Teneo 

Prowadzenie w 2017 

roku punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej dla 

mieszkańców Gdańska w 

dzielnicy Strzyża 

60 725,88 

Punkt nr VIII: w dzielnicy Rudniki, lokal przy ul. Elbląskiej 66 

8 Stowarzyszenie Jasień 

Stowarzyszenie Jasień – 

nieodpłatna pomoc 

prawna 

60 720,00 

Punkt nr IX: w dzielnicy Siedlce, lokal przy ul. Zakopiańskiej 40 

9 Stowarzyszenie Jasień 

Stowarzyszenie Jasień – 

nieodpłatna pomoc 

prawna 

60 720,00 

 

§ 3. Warunkiem zlecenia realizacji zadania i przekazania przyznanej kwoty dotacji jest 

zawarcie pomiędzy Ogłaszającym konkurs a podmiotem, którego oferta została wybrana 

umowy o realizację zadania publicznego wraz z kosztorysem rzeczowo – finansowym 

dostosowanym do kwoty przyznanej dotacji. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicach 

ogłoszeń, stronach internetowych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 

w Gdańsku oraz Organizatora konkursu. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA 

z up. 

 

/-/ Piotr Kowalczuk 
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA 

 


