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Załącznik  

do Uchwały Nr 430 /16 
Zarządu Powiatu Pabianickiego 

z dnia 12 grudnia 2016 roku 
 
Nr oferty Nazwa oferenta Tytuł zadania Kwota przyznanej 

dotacji 
Uwagi o ofercie (oceniona pozytywnie, nie 
spełnia wymogów formalnych, nie spełnia 
wymogów merytorycznych, wycofana itp.) 

1. Fundacji „Młodzi 
Ludziom” Borysław 
49, 96 – 130 
Głuchów 

Prowadzenie trzech 
punktów nieodpłatnej 
pomocy prawnej w 2017 r. 
na terenie Powiatu 
Pabianickiego 

 
182 177,64 zł brutto 
 
 

 
Oferta oceniona pozytywnie  
 
oferta uzyskała  punktów : 37 
(wymagane minimum punktów wynosiło 35) 

2. Stowarzyszenie 
 „Ja-Ty-My”                   
z siedzibą w Łodzi 
ul. 28 Pułku 
Strzelców 
Kaniowskich 71/73, 
91- 134 Łódź 

j.w  
0,00 zł 

 
Oferta uzyskała  punktów : 34  
(wymagane minimum punktów wynosiło 35) 

3. European Concept 
Colsulting 
Foundation ul. Rojna 
103, 91- 134 Łódź 

j.w 0,00 zł nie spełnia wymogów formalnych 

4. Fundacja „Togatus 
pro bono” ul. 
Warmińska 7/1, 10-
544 Olsztyn 

j.w 0,00 zł nie spełnia wymogów formalnych 

5. Stowarzyszenie 
„Bezpieczny Dom” 
ul. Ponurego Piwnika 
48, 25-666 Kielce 

j.w 0,00 zł nie spełnia wymogów formalnych 



 2

6. Stowarzyszenie „ 
Tuszyn Naszych 
Marzeń” ul. Wysoka 
3/25, 95 -080 Tuszyn 

j.w 0,00 zł nie spełnia wymogów formalnych 

7. Fundacja Aureola ul. 
Traktorowa 94b lok. 
5, 91-148 Łódź 

j.w 0,00 zł nie spełnia wymogów formalnych 

8. Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie „ 
Front Obrony 
Sprawiedliwości” 
Zarząd Krajowy ul. 
Główna 138, 97-318 
Czarnocin 

j.w 0,00 zł nie spełnia wymogów formalnych 
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REALIZACJA W 2017 ROKU ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRES IE  

PROWADZENIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ   
 
III.  TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADA Ń. 

1. Termin i warunki realizacji zadań. 
1. Termin, zakres i warunki realizacji zadania publicznego określi umowa o powierzenie 
realizacji zadania publicznego sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 3    
do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r.  
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych 
oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300), przy czym 
podmiot zobowiązuje się do realizacji zadania w terminie od dnia 2 stycznia 2017 r. do dnia 
31 grudnia 2017 r. tj. prowadzenia 3 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w przeciętnym 
wymiarze 5 dni w tygodniu przez, co najmniej 4 godziny dziennie, w niżej wymienionych 
lokalach: 
 
1) Dłutów, dawny budynek Urzędu Gminy przy ul. Głównej 11, 
Poniedziałek, Środa, Piątek 11.00 – 15.00; 
2)Dobroń, w budynku Urzędu Gminy przy ul. 11 Listopada 9, 
Poniedziałek, Środa, Piątek 13.00 – 17.00; 
3)Lutomiersk, w budynku Urzędu Gminy przy Placu Jana Pawła II nr 12, 
Poniedziałek, Środa, Piątek 10.30 – 14.30; 
4)Pabianice, siedziba Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, 
Wtorek 10.00-14.30, Czwartek 15.00-18.00, Piątek 12.00-18.30; 
5) Pabianice, Miejska Biblioteka Publiczna w Pabianicach, ul. Św. Jana 10 
Poniedziałek, Środa, 15.30 – 18.00, 
Wtorek, Czwartek 8.00 - 10.30. 
 
1. Zadanie należy realizować z zachowaniem najwyższej staranności, zgodnie z zawartą  

umową oraz obowiązującymi standardami. 
2. Zleceniobiorca jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji 

finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego zgodnie z zasadami 
wynikającymi z ustawy z dn. 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r.,                   
poz. 1047), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.  

3. Dotacja będzie przekazywana zgodnie z zapisami umowy na podany przez oferenta 
rachunek bankowy. Oferent nie ma obowiązku posiadania wyodrębnionego rachunku 
bankowego (subkonta). Musi być on natomiast jedynym posiadaczem wskazanego 
rachunku i jest zobowiązany do jego utrzymania nie krócej niż do chwili dokonania 
ostatecznych rozliczeń wynikających z zawartej umowy. 

6. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania 
publicznego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych 
wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań  
z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300). 


