ZAR'Z4D PoWTATU
W NOWYM TARGII

Uchwala Nr 549/X2019
Zarzqdu Powiatu Nowota rskiego
z dnia 29 paidziernika 2019 r.

ul. Boleslawa Wstydliwego l4
34-400 Nowv Tars

w sprawie: ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania
publicznego w zakresie udzielania nieodplatnej pomocy prawnej,
Swiadczenia nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego otaz
edukacji prawnei na terenie Powiatu Nowotarskiego w 2020 roku.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samozqdzie
powiatowym (Dz. U. z 2019r. poz. 511 ze zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia
2015r. o nieodplatnej pomocy prawnej, nieodplatnym poradnictwie obywatelskim oraz
edukacji prawnej (Dz. U. z 2019r. poz.29q, an.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2019r. poz. 688 ze zm.),
Zazqd Powialu Nowotarskiego uchwala co nastgpuje:
s1
l.Oglasza siQ otwarty konkurs ofert na realizacjg zadania publicznego polegajqcego na
powiezeniu prowadzenia punkt6w nieodplatnej pomocy prawnej, Swiadczeniu nieodplatnego
poradnictwa obywatelskiego oraz na realizaqe zadah z zakresu edukacji prawnej na terenie
Powiatu Nowotarskiego w 2020 roku.
2.TreS6 Ogloszenia o konkursie, o kt6rym mowa w usl.1 okreSla zalqcznik do niniejszej
uchwaly.
3.Ogloszenie

konkursie zostanie zamieszczone w Biuletynie lnformacji Publicznej, na
tablicy ogloszeri w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Boleslawa
Wstydliwego 14 oaz na stronie internetowej Powiatu Nowotarskiego.

o

s2
Wykonanie uchwaly zleca sie Staro6cie Nowotarskiemu.

s3
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia.
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Zal4cznik do
Uchwaty Nr 549/V2019
Zarz4du Powiatu Nowotarskiego
z dniLzg paadziernika 2019r,

Ogloszenie
Zarzqd Powiatu Nowotarskiego oglasza otwarty konkurs ofert na realizaqq zadania
publicznego polegajqcego na powierzeniu prowadzenia punkt6w nieodplatnej pomocy
prawnej, Swiadczeniu nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizaqi zadafi
z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Nowotarskiego w 2020 roku.
s1
Rodzaj zadania
Prowadzenie czterech punkt6w, w kt6rych udzielana bqdzie nieodptatna pomoc prawna
lub Swiadczone nieodplatne poradnictwo obywatelskie oraz realizacja zadafi z zakresu
edukacji prawnej na terenie Powiatu Nowotarskiego w 2020 roku zgodnie z ustawe
z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodplatnej pomocy prawnej, nieodplatnym poradnictwie
obywatelskim oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2019 r. poz. 294), zwanq dalej ustawq.
Zgodnie z arl. 3 ust.1 pkt 3a i art. 3a ust. 2 ustawy, nieodplatna pomoc prawna oraz
nieodplatne poradnictwo obywatelskie obligatoryjnie obejmujq tak2e nieodplatnq
mediacjq.

s2

Termin i warunki realizacji zadania

1. Zadanie realizowane bqdzie w okresie od dnia 1 stycznia
grudnia 2020 roku, wedlug nastqpujqcego harmonogramu:
Lp.
1

Usytuowanie punktu

Dziei tygodnia

Ochotnica Dolna
Poniedzialek
34-,452 Ochotnica Dolna
Ochotnica Dola
o5. Dlubacze 160
Budynek Gminnego O5rodka Pomocy
Wtorek
Spolecznej

2O2O

roku do dnia

Godziny pracy
punktu
12.00

-

16.00

9.00

-

13.00

-

12.00

Maniowy
Maniowy
34-436 Maniowy
ul. Gorczafska 3
Budynek Urzgdu Gminy

Sroda
Ochotnica Dolna

8.00

Czwartek
Maniowy

9.00 -13.00

Punkt nieodplatnej pomocy prawnej

Piqtek
Ochotnica Dolna

8.00 -12.00

31

2
Raba W!2na

34-721 RabaW!2na 41
Budynek Urzedu Gminy
Punkt nieodplatnej pomocy prawnej
Rabka - Zdr6j
34-700 Rabka - Zdr6j
ul. Parkowa 2
Budynek Urzgdu Miejskiego

3

- 15.00

Poniedzialek

9.00

Sroda

8.00-15.00

Piqtek

8.00 -15.00

Poniedzialek

13.00 -17.00

Wtorek

8.00 - 12.00

Sroda

8.00 - 12.00

Czwartek

8.00

Piqtek

Poniedzialek

10.00 -14.00
8.00 - 14.00

Wtorek

8.00 - 14.00

Czwartek

14.00 -18.00

Punkt nieodplatnego poradnictwa
obywatelskiego

Jablonka
34480 Jablonka
ul. 3- go Maja I
Budynek Urzgdu Gminy

4

Punkt nieodplatnego poradnictwa Piqtek

-

12.00

14.00 -18.00

obyuratelskiego

2. O powierzenie prowadzenia punktu nieodplatnej pomocy prawnej lub nieodplatnego
poradnictwa obywatelskiego mo2e ubiega6 siq organizacja pozarzqdowa prowadzqca
dzialalno66 po2ytku publicznego w zakresie, o kt6rym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b lub 22a
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie
( Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), wpisana na listg organizacji pozarzqdowych
uprawnionych do prowadzenia punkt6w na obszaze wojew6dztwa, o kt6re.1 mowa w art.
11d ust.

1

ustawy.

3. Szczegolowe warunki realizacji zadania okresli umowa zawafia pomiqdzy powiatem
Nowotarskim a podmiotem wylonionym w konkursie.

umowy, o kt6rel mowa w ust. 3 organizaqi pozarzqdowej zostanq
powierzone jednoczesnie zadania dotyczqce edukacji prawnej, realizowane w zwiqzku z
problemami zglaszanymi w trakcie udzielania nieodplatnej pomocy prawnej lub
Swiadczenia nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie, o kt6rym mowa w art.

4. W ramach

3b ustawy.

w

przypadku gdy liczba os6b uprawnionych, kt6rym ma zosta6 udzielona nieodplatna
pomoc prawna lub Swiadczone nieodplatne poradnictwo obywatelskie, uniemo2liwia
sprawne umawianie termin6w wizyt w punktach opisanych w ust. 1, czas tnivania dy2uru w
punktach mo2e ulec wydlu2eniu do co najmniej s godzin dziennie. V1&dlu2enie czasu
trwania dyzuru nastepuje na zEdanie Starosty Nowotarskiego i nie powoduje zwiqkszenia
Srodk6w przeznaczonych na realizacjg zadania w 2020 roku.
5.

E3

Wlsoko56 Srodk6w publicznych przeznaczonych na realizacjq zadania.
1. Planowana kwota dotacji na realizacjq zadania wynosi 256 080,00 zl. (slownie:dwieScie
piq6dziesiqt sze56 tysigcy osiemdziesiqt zlotych). V[soko56 dotacji na prowadzenie

jednego punktu wynosi 64.020,00 zl. ( slownie: sze66dziesiqt cztery tysiqce dwadzie5cia
zlotych).

2. Zasady przyznawania dotacji okre6lajq przepisy:

z

5

sierpnia 2015 r. o nieodplatnej pomocy prawnej, nieodplatnym
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej ( Dz. U. 22019r. poz.294 )

a) ustawy

dnia

b) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziatalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie
( Dz. U. 22019 r. poz. 688 ze zm.),
c) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz.869 ze
zm.),

d) rozporzqdzenia Ministra SprawiedliwoSci z dnia 5 wrzeSnia 2019r. w sprawie wysokoSci
kwoty bazowej w2020r. ( Dz. U. 22019r. poz. 1930).
E4

Termin i warunki skladania ofert

1. Warunkiem przystqpienia do konkursu jest zlozenie oferty zgodnej ze

wzorem
okre5lonym w rozporzqdzen iu Przewodniczqcego Komitetu do spraw Po2ytku Publicznego
z dnia 24 pa2dziernika 2018 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w
dotyczqcych realizaqi zadari publicznych oraz wzor6w sprawozdai z wykonania tych
zadari ( Dz. lJ.z2018r.poz.2057\,w terminie do dnia 20 listopada 2019r. do godz.
15.30.
2. Ofertq nale2y zloaye w Biurze obslugi Klienta starostwa Powiatowego w Nowym Targu,
ul. Boleslawa wstydliwego 14 lub przeslai na adres: starostwo Powiatowe w Nowym
Targu 34400 Nowy Targ ul. Boleslawa wstydliwego 14. O terminie zlo2enia oferty
otrzymanej drogq pocztowq decyduje data wptywu do Starostwa.
3. Oferty mo2na sklada6 w nastqpujqcych wariantach:

l-

Udzielanie nieodplatnej pomocy prawnej w2punktachwskazanychw$2ust.1tabela poz. 1 oraz 2 lub
Wariant

ll -

Swiadczenie nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego
wskazanych w $ 2 ust.1 -tabela poz. 3 oraz4 lub

Wariant

w2

punktach

Wariant lll - Udzielanie nieodplatnej pomocy prawnej oraz Swiadczenie nieodplatnego
poradnictwa obywatelskiego w punktach wskazanych odpowiednio w $ 2 ust.1 - tabela
poz.

4.

li2oraz poz.3i4.
Ofertq nale2y zlolye w zamkniqtej kopercie z dopiskiem wskazujqcym wariant, o

kt6rym mowa w

ust.3

o treSci:

,,Otwarty konkurs ofert na prowadzenie punkt6w
terenie Powiatu Nowotarskiego w 2020r." lub

,,Otwarty konkurs

ofert na

nieodplatnej pomocy prawnej

na

prowadzenie punkt6w nieodplatnego poradnictwa

obywatelskiego na terenie Powiatu Nowotarskiego w 2020 r." lub
,,Otwarty konkurs ofert na prowadzenie punkt6w nieodplatnej pomocy prawnej oraz
punkt6w nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Nowotarskiego
w 2020r."
5. Do oferty nale2y zalqczye

1) kopiq aktualnego odpisu

z

Krajowego Rejestru Sqdowego,
ewidencji, potwierdzajqcego status prawny oferenta,

z

innego rejestru lub

2) kopie aktualnego statutu organizacji ubiegajqcej siq o powierzenie realizacji zadania,

3) kopiq decyzji potwierdzajqcej wpis na listq wojewody, o kt6rej mowa w art. 11 d ust.1
ustawy,

4)

kopie um6w zawartych z adwokatem, radcq prawnym, doradcq podatkowym lub
osobq, o kt6rej mowa w art. 11 ust.3 pkt 2 ustawy lub z osobq, o kt6rej mowa w art. 11
ust. 3a ustawy,

5)
6)

kopie um6w zawartych z mediatorami, wpisanymi na listq stalych mediator6w,

oferent ubiegajqcy siq

o

powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na
prowadzenie nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego dolqcza do oferty tak2e kopig
zaswiadczenia, o kt6rym mowa w art. 11 ust.3a pkt 2 ustawy albo zaswiadczenie
potwierdzajqce ukoticzenie szkolenia z zakresu Swiadczenia poradnictwa obywatelskiego
z ocenq pozytywnq, o kt6rym mowa w aft.'l1a ust. 1 ustawy.
6. Do oferty mozna dodatkowo zalqczye porozumienie o wolontariacie zawarte z osobami,
kt6re bgdq wykonywaty Swiadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym slu2yty
asystq osobom uprawnionym, majqcym trudnosci w samodzielnej realizacji porady,w
szczeg6lnosci z powodu niepelnosprawnosci, podeszlego wieku albo innych okolicznosci
2yciowych.
7. Kopie dokument6w nale2y potwierd zit, za zgodno6d z oryginalem.

8. oferty spozqdzone na niewlasciwych drukach, niekompletne, wadliwe, nieczytelne lub
z+oione po uptywie wyznaczonego terminu podlegajq odrzuceniu z ptzyczyn
formalnych.
Ss

Tryb, kryteria i termin dokonania wyboru ofert

'l.oferty opiniuje pod wzglqdem formalnym

i

merytorycznym komisja konkursowa

powolana przez Zarzqd Powiatu Nowotarskiego.
2. Przy wyborze ofert bgdq brane pod uwage nastepujqce kryteria:

a) mo2liwo56 realizaQi zad

an

ia przez olerenla 0-15 pkt

b) kalkulacja koszt6w realizacji zadania w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego
zadania 0-15 pkt
c) proponowana jakoSe wykonania zadania i kwalifikacje os6b, przy udziale kt6rych oferent
realizowa6 bgdzie zadanie 0-25 pkt

d) dotychczasowe do6wiadczenie oferenta w zakresie realizaqi zadah podobnego rodzaju
0-15 pkt

e) rzetelno56 i terminowo6i oraz spos6b rozliczenia otzymanych 6rodk6w na realizacjq
zadari publicznych w latach popzednich, 0-10 pkt
f) proponowanywklad .zeczory 0-15 pkt
g)jako56 irzetelnoSd pzygotowanej oferty 0-5 pkt
3. DecyzjQ o wyborze oferty podejmie zarzqd Powialu Nowotarskiego w terminie do dnia
30 listopada 2019 r.
4. Z podmiotem, kt6rego oferta zostala wybrana, zostanie zawafta umowa o powierzeniu
realizacji zadania publicznego.
5. Od decyzji dotyczqcych rozstrzygnigcia konkursu nie przysluguje odwolanie.

Zarzqd Powiatu Nowotarskiego zastzega mo2liwosc uniewa2nienia postqpowania
konkursowego w przypadku gdy nie zostanie zloaona 2adna oferta lub 2adna ze

6.

zlo2onych ofert nie spelni wymog6w zawartych w ogloszeniu o konkursie.

7.W przypadku gdy w otwartym konkursie ofert nie wptyngta 2adna oferta na powierzenie
prowadzenia punktu pzeznaczonego na Swiadczenie nieodplatnego poradnictwa
obywatelskiego albo 2adna ze zlo2onych ofert nie spelnia wymog6w konkursu w czq$ci
dotyczqcej Swiadczenia w punkcie nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego, organizacji
pozarzqdowej powierza sig prowadzenie wszystkich punkt6w z ptzeznaczeniem na
udzielanie nieodplatnej pomocy prawnej.

Ogloszenie wynik6w konkursu zostanie opublikowane w Biuletynie lnformacji
Publicznej, na tablicy ogloszefi w siedzibie starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul.
Boleslawa wstydliwego 14 otaz na stronie internetowej Powiatu Nowotarskiego.

8.

s6

Informacja o realizacji zadania za lata 2018 i 2019
Na realizacjg zadania pzez otganizacie pozarzqdowe w 2018r. przeznaczono kwote
242.903,5221. a w roku 2019r. kwotq w wysoko6ci zl. 256 080,00 zl'

s7

Postanowienia kofcowe

'1. Dodatkowe informacje na temat konkursu mo2na uzyska6 w M&dziale Organizacyjnym

Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Boleslawa Wstydliwego 14, tel. 18 266133S.
2. Klauzula nformacyj na ad m
i

i

n

istratora danych osobowych

Zgodnie z ar1. 13 ust. 1 i ust. 2 og6lnego rozporzqdzenia o ochronie danych
kwietnia 2016 (UE) 20161679 dalej zwane RODO informujemy:
1

.

z

dnia

2l

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie
Powiatowym w Nowym Targu jest Starosta Nowotarski, ul. Boleslawa Wstydliwego
14

,34400

Nowy Targ.

2. Administrator wyznaczyl lnspektora Ochrony Danych,

z

kt6rym mo2na siq
skontaktowa6 za pomocq poczty elektronicznej : iod@nowotarski. pl lub telefonicznie
18 266 13 34.
3. Podanie przez PaniqlPana danych osobowych wynika z przepis6w prawa i jest
niezbqdne do wypelnienia obowiqzku prawnego ciq2qcego na administratoze (art.
6 ust. 1 lit. c RODO).
4. Na zasadach okreSlonych w RODO posiada Pani/pan prawo dostgpu do tre6ci
swoich danych otaz prawo
sprostowania, usuniecia, ograniczenia
pzetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu, prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Pelna tresi klauzuli informacyjnej zmieszczona jest na stronie internetowej starostwa
Powiatowego pod adresem www.nowotarski.pl , otaz w siedzibie Urzgdu na tablicach
ogloszeri.

ich
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