Uchwala Nr 393/X2016
Zarzqdu Powiatu Nowotarskiego
z dnia 18 pa2dziernika 2016 r.

w sprawie: ogloszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie punkt6w
nieodplatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Nowotarskiego

w

2O17 r.

Na podstawie art. 32 ust.

'l

ustawy

z

dnia

5

czerwca 1998r.

o

samozqdzie

powiatowym (tekst jednolity: Dz. U.22016r. poz.814 ze zm. ), art. 11 ust. '1 i 2 ustawy
z dnia 5 sierpnia 2015r. o njeodplatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz. U.
22015r. poz. 1255), art.11 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ozz at1.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016r. poz.239 ze zm.),
Zarz4d Powiatu Nowotarskiego uchwala co nastQpuje:

sr
l.Oglasza sie otwarty konkurs ofert na realizacjg zadania publicznego polegajecego na
powierzeniu prowadzenia punkt6w nieodptatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu
Nowotarskiego w 2017 roku.
2.Tresc Ogloszenra, o kt6rym mowa w ust. 1 okresla zalqcznik do niniejszej uchwaly.
3.Ogloszenie o konkursie zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na
tablicy ogloszen w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Boleslawa
Wstydliwego 14 oraz na stronie internetowej Powiatu Nowotarskiego.

s2
Wykonanie uchwaly zleca sig Staroicie Nowotarskiemu.

s3
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Uchwaty Nr 393/X/2016

Zarzqdu Powiatu Nowotarskiego
z dnia l8 paidziernika 2016r.

Ogloszenie
Zazqd Powiatu Nowotarskiego oglasza otwarty konkurs ofert na rcalizaqQ zadania
publicznego polegajEcego na powierzeniu prowadzenia punkt6w nieodplatnej pomocy
prawnej na terenie Powiatu Nowotarskiego w 2017 roku.

91
Rodzaj zadania

Powadzenie punkt6w nieodplatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Nowotarskiego
w 2017 toku zgodnie z ustawq z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodplatnej pomocy prawnej oraz
edukacji prawnej ( Dz. U 22015 t. poz. 1255).

5z
Termin i warunki realizacji zadania
1. Zadanie realizowane bedzie w okresie od dnia 2 stycznia 2017 roku

2017 roku

do dnia 31 grudnia

w czterech punktach nieodplatnej pomocy prawnej zlokalizowanych

w
Dunajec,
Lapsze
Ni2ne,
Czarny
nastgpujEcych miejscowo6ciach: Nowy Targ, Szczawnica,
w lokalach zapewnionych pzez gminy, w przecietnym wymiarze 5 dni w tygodniu pzez
co najmniej 4 godziny dziennie w kaZdym punkcie.

2. O powiezenie prowadzenia punktu nieodplatnej pomocy prawnej moze ubiegac sie
organizacja pozarzqdowa w zakresie, o kt6rym mowa w art. 4 ust. '1 pkt 1b ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolonlariacie ( Dz. U. z 2O16
poz.239 ze zm.), kt6ra spelnia lEcznie nastgpujEce warunki:

r.

a) posiada co najmniej dwuletnie do5wiadczenie w wykonywaniu zadai wiAzEcych siQ z
udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych,

b)

przedstawi zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcq prawnym,
doradcq podatkowym lub osobq, o kt6rej mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodplatnej
pomocy prawnej oraz edukacji prawnel,

c) daje

gwarancje nale2ytego wykonania zadania,

w

szczeg6lnosci ptzez
ozez zlo2enie

pisemnego zobowiazania:

-

zapewnienia poufnosci

w

zwiqzku udzielaniem nieodplatnej pomocy prawnej

ijej

dokumentowaniem,

-

zapewnienia profesjonalnego i zetelnego udzielania nieodplatnej pomocy prawnej, w
szczeg6lnosci w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interes6w.

3. Szczeg6lowe warunki realizacji zadania okreSli umowa zawaia pomigdzy

Powiatem

Nowotarskim a podmiotem wylonionym w konkursie.

03
WysokoS6 6rodk6w publicznych przeznaczonych na realizacjg zadania.
1. Planowana kwota dotacji na realizacjg zadania wynosi 242.903,52 zl (slownie: dwie6cie
czterdziesci dwa tysiqce dziewiecset tzy zlote 52l1OO). Kwota dotacji na .jeden punkt
miesiecznie wynosi 5060,49 zl (slownie: pi96 tysigcy sze66dziesiqt zlotych 49/100).
2. Zasady pzyznawania dotacji okreslajq pzepisy:

z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodplatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
(Dz. U.22015 r. poz. 1255).
a) ustawy

b) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.
U.22016 r. poz.239 ze zm.),

c) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze
zm.)

5+
Termin i warunki skladania ofert

1. Warunkiem pzystqpienia do konkursu jest zlozenie oferty zgodnej ze wzorem
okreSlonym w rozporzqdzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 17
sierpnia 2016 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotyczqcych realizacji
zadai publicznych oraz wzor6w sprawozdai z wykonania tych zadaf (Dz. U. z 2016 r. poz.
1300), w terminie do dnia l0 listopada 2016 r. do godz.'15.30.
2. Ofertg nale2y zloZye w Biuze Obslugi Klienta Starostwa Powiatowego w Nowym Targu,
ul. Boleslawa Wstydliwego 14 lub przesla6 na adres: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ ul. Boleslawa Wstydliwego 14. O terminie zlozenia oferty otrzymanej
drogq pocztowq decyduje data wptywu do Starostwa.
3. Oferent mo2e ubiega6 sig o prowadzenie jednego lub kilku punkt6w nieodp+atnej pomocy
prawnej wymienionych w $2 ust.1.

4. W pzypadku ubiegania sig pzez oferenta o prowadzenie wigcej ni2 jednego punktu
nieodplatnej pomocy prawnej nale2y zlo2ye odrgbnE oferte na ka2dy punkt.

Ofertg nale2y zlo2ye w zamknigtej kopercie z dopiskiem okre6lajqcym nazwq
miejscowoSci, w kt6rej prowadzony bgdzie punkt, o nastgpujqcej tre$ci: "Otwarty konkurs

5.

ofert

-

nieodplatna pomoc prawna punkt w........... ".

6. Do oferty naleZy zalqczye:
1) kopig aktualnego odpisu

z Krajowego Rejestru Sqdowego, z innego rejestru lub ewidencji,

potwierdzajEcego status prawny oferenta,
2) kopig aktualnego statutu organizacji ubiegajqcej sig o powiezenie realizacji zadania,

dokumenty potwierdzajqce posiadanie co najmniej dwuletniego doswiadczenia w
wykonywaniu zadan wiq2qcych sig z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych.

3)

z

4)

kopie um6w lub promesy ich zawarcia
adwokatem, radcq prawnym, doradcq
podatkowym lub osobE, o kt6rej mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodplatnej pomocy
prawnej oraz edukacji prawnej,

5)

pisemne zobowiqzanie zapewnienia poufnosci
pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,

w

zwiqzku udzielaniem nieodplatnej

6) pisemne zobowiqzanie zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodplatnej
pomocy prawnej , w szczeg6lnoSci w sytuacji gdy zachodzi konflikt interes6w,

7) oswiadczenie o spelnieniu wymogu okreslonego w art. 11 ust.11 ustawy o nieodplatnej
pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
7. Kopie dokument6w nalezy potwierdzie za zgodno€c z oryginalem.

8. Oferty spozqdzone na niewlasciwych drukach, niekompletne, wadliwe, nieczytelne lub
zlozone po uplywie wyznaczonego terminu podlegajq odrzuceniu z ptzyczyn formalnych.
Ss

Tryb, kryteria i termin dokonania wyboru ofert
.Oferty opiniuje pod wzglQdem formalnym i merytorycznym komisja konkursowa powolana
przez Zazqd Powiatu Nowotarskiego.
1

2. Pzy wybotze ofert bgdq brane pod uwagQ nastepujEce kryteria:
a) ocena mo2liwo6ci rcalizacji zadania ptzez oferenta 0-20 pkt

b) proponowana jako56 wykonania zadania i kwalifikacje os6b, pzy udziale kt6rych oferent
realizowac bgdzie zadanie 0-30 pkt

c)

dotychczasowe doSwiadczenie oferenta
informacji prawnych 0-20 pkt
d) proponowany wklad zeczowy 0-20 pkt

w

zakresie udzielania porad prawnych lub

e)jako66 i zetelno5d pzygotowanej oferty 0-10 pkt

3. Decyzje o wyboze oferty podejmie Zazqd Powiatu najp62niej w terminie do dnia 30
fistopada 2Q16 r. Z podmiotem, kt6rego oferta zostala wybrana, zostanie zawarta umowa
o powierzeniu rcalizac4i zadania publicznego.

4. Od decyzji dotyczqcych rozstzygnigcia konkursu nie pzysluguje odwolanie.
5. Zatzqd Powiatu zastzega mo2liwo56 uniewaznienia konkursu.
6. Ogloszenie wynik6w konkursu zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej,
na tablicy ogloszef w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Boleslawa
Wstydliwego 14 oraz na stronie internetowej Powiatu Nowotarskiego.

56

Informacja o realizacii zadania za lata 2015 i 2016
W 2015r. zadanie z zakresu nieodplatnej pomocy prawnej nie bylo realizowane. W 2016r. do
dnia 30 wze6nia na realizacjg zadania wydatkowano kwote 321.790,26 zl. w tym na dotacje
dla organizacji pozazedowych kwotg 79.928,0021.
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