
UCHWAŁA NR 333/2018
ZARZĄDU POWIATU W KOZIENICACH

z dnia 15 października 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania – „Prowadzenie punktu nieodpłatnej 
pomocy prawnej w powiecie kozienickim w 2019 roku”

Na podstawie, art 13 ust.1  i 2 ustawy o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie /t.j.Dz.U. z 2018 
poz. 450,650,723,1365 oraz art.11 ust.2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 
edukacji prawnej /Dz.U. z 2018r. Poz 1467. Uchwala się co następuje:

§ 1. 

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania ”Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 
w powiecie kozienickim w 2019 roku”.

§ 2. 

Na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku 
planuje się przeznaczyć  środki finansowe w wysokości 66.000,00 zł brutto pochodzące z dotacji celowej.

§ 3. 

Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 4. 

Treść ogłoszenia podlega publikacji na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Kozienicach, stronie 
internetowej powiatu oraz tablicy ogłoszeń urzędu.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Andrzej Jung - Przewodniczący Zarządu ..............................

2. Krzysztof Stalmach - Wce Przewodniczący Zarządu ..............................

3. Tadeusz Kowalczyk          - Członek Zarządu ..............................

4. Marek Kucharski - Członek Zarządu ..............................

5. Grzegorz Sotowski - Członek Zarządu ..............................
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Załącznik nr 1 do uchwały Nr 333/2018

Zarządu Powiatu w Kozienicach

z dnia 15 października 2018 r.

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Kozienickiego ogłasza konkurs na powierzenie realizacji zadania zleconego administracji 
rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie kozienickim  w 2019 roku.

I. Rodzaj zadania

Powierzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, na obszarze Powiatu Kozienickiego 
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 
/Dz. U. z 2017 r. poz.2030,2018 poz 1467

II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania.

Na realizację zadania w 2019 r. przeznacza się kwotę 66.000,00 zł brutto przyznanej powiatowi 
dotacji na ten cel .  (w roku 2018 przeznaczono na ten cel kwotę 62604 zł brutto).

III. Zasady przyznawania dotacji.

1. Zasady przyznawania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego określają przepisy:

1) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2018 r. 
poz.450,650,723, 1365 /,

2) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2017 r. poz. 2077,z 2018r poz 62 , 
1000,1366,1669 i 1693)

3) ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej /Dz. U. z 2017 r. 
poz.2030 , z 2018 r. poz . 1467).

IV. 

Zadanie ma być realizowane w powiecie kozienickim:

1. Zadanie ma być realizowane przez organizację pozarządową w Punkcie nr 2 w porozumieniu z gminami 
w terminie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r., w

przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie według harmonogramu:

- w budynkach Urzędów Gmin: w Sieciechowie ul. Rynek 16 i Grabowie nad Pilicą

     ul. Pułaskiego 51 naprzemiennie w poniedziałki godz. 800-1200

- w budynku Urzędu Gminy w Gniewoszowie ul. Lubelska 16 – wtorek godz. 800-1200

- w budynku Urzędu Gminy w Magnuszewie ul. Saperów 24  – środa godz. 800-1200

- w budynku Urzędu Gminy w Głowaczowie ul.  ul. Rynek 35– czwartek godz. 800-1200

- w budynku Urzędu Gminy w Garbatce-Letnisko ul. Skrzyńskich 1  – piątek godz. 800-1200

2. Warunki realizacji zadania wynikają z przepisów prawa obowiązujących w tym

zakresie.

3. Podstawą do podpisania umowy z wyłonioną w konkursie organizacją będzie uchwała

Zarządu Powiatu. Zarząd Powiatu biorąc pod uwagę opinię komisji konkursowej dokona wyboru 
najkorzystniejszej z ofert. Decyzja Zarządu Powiatu jest ostateczna.

4. Realizacja zadania polega na zapewnieniu profesjonalnego i rzetelnego udzielania

nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.
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5. Osoby realizujące bezpośrednio zadania muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i

doświadczenie w tym zakresie, zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji 
prawnej.

6. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania

według wzoru rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie 
wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania 
z wykonania tego zadania /Dz. U. z 2016 r., poz. 1300 .

V. Termin składania ofert

Oferty prosimy składać w formie papierowej, w zapieczętowanej kopercie. Oferty należy składać 
w terminie nieprzekraczalnym do dnia 8 listopada 2018 r. do godz. 15.00 na adres: Starostwo Powiatowe 
w Kozienicach ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice, Kancelaria pok. nr 1.

Na kopercie należy dopisać:

- „Konkurs na powierzenie zadania zleconego administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu 
nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie kozienickim  w 2019 r.

- adnotację „nie otwierać przed posiedzeniem komisji z otwarciem ofert”

Decyduje data wpływu do urzędu, nie data stempla pocztowego.

VI. 

1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy 
dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania /Dz. U. z 2016 r. 
poz.1300 i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji.

2. Przy wyborze oferty brane będą pod uwagę następujące kryteria oceny formalnej:

1) Złożenie oferty przez kwalifikującego się oferenta zgodnie z art. 11 ust. 1 i 6 ustawy o nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz edukacji prawnej.

2) Złożenie oferty w wyznaczonym terminie.

3) Złożenie oferty na właściwym druku oferty.

4) Udokumentowanie zgodności przyjętych do realizacji zadań z celami statutowymi organizacji.

5) Podpisanie oferty przez upoważnione do tego osoby.

6) Złożenie informacji dotyczącej spełnienia przez organizację wymogu art. 11 ust. 11 ustawy o nieodpłatnej 
pomocy prawnej i edukacji prawnej (zał. nr 3).

7) Złożenie aktualnego odpisu KRS lub innego rejestru/ewidencji potwierdzającego aktualny status prawny 
oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

8) Złożenie aktualnego statutu lub innego dokumentu regulującego działalność oferenta.

9) Złożenie dokumentu potwierdzającego co najmniej 2 letnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących 
się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnej ( art. 11 ust. 6 pkt 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy 
prawnej i edukacji prawnej).

10) Złożenie kopii umów lub promes ich zawarcia z adwokatami, radcami prawnymi, doradcami podatkowymi 
lub osobami o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji 
prawnej.

11) Złożenie oświadczenia według załącznika nr 1, 2 do ogłoszenia.

3. Oferta spełniająca wszystkie wymogi formalne zostanie przekazana do oceny merytorycznej.

1) Kryteria oceny merytorycznej:

a) Szczegółowe zadania spójne z kosztorysem – od 0 do 5 pkt.

b) Posiadane zasoby osobowe i rzeczowe (w tym wolontariat) od 0 do 5 pkt.
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c) Doświadczenie w realizacji podobnych zadań od 0 do 5 pkt.

d) Posiadane referencje – od 0 do 5 pkt.

2) Dodatkowe punkty organizacja pozarządowa może uzyskać w sytuacji gdy:

a) do obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej zapewni pomoc udzielaną przez radcę prawnego lub adwokata 
1 pkt.

4. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w ciągu dwóch tygodni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

5. Do realizacji zadania zostanie wybrany oferent, którego oferta została najwyżej oceniona.

VII. 

Zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w 
roku poprzednim zadanie publiczne tego samego rodzaju i związane z nim koszty, ze szczególnym 
uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym.

VIII. 

Załączniki do ogłoszenia.

1. Wzór pisemnego zobowiązania do zapewnienia poufności w związku z udzieleniem nieodpłatnej pomocy 
prawnej i jej dokumentowaniem (art. 11 ust. 6 pkt 1 lit. a. ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji 
prawnej) zał. nr 1.

2. Wzór zobowiązania do zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania

nieodpłatnej pomocy prawnej w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów 
(art. 11 ust. 6 pkt 1 lit. b ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej) zał. nr 2.

3. Wzór oświadczenia, że nie zachodzą przesłanki wykluczające możliwość ubiegania

się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, o którym mowa 
w art. 11 ust. 11 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej zał. nr 3.

Dodatkowych informacji dotyczących zadań konkursowych i ich realizacji udziela   Pan Henryk Jaworski 
pod numerem telefonu 048 611-73-55,
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