UcHWAŁA NR 94/460/20
ZARZĄDU POWlATU GRAJEWSKlEGO
z dnia 30 października 2020 r.

§prawie ogłoszenia otwańego konkursu ofert na realizacię W roku 2021 zadań
publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktu ńieodpłatnej pomocy
prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz
edukacji priwnej ni
terenie powiatu grajewskiego.

W

Na podstawie ań, 11 ust, 1 i2 ustawy z dnia 5 Serpnia 2o15 r, o nieodpłatne.j pomocy
o,"1 edukagi Prawnej (t.)Dz!. z 2o1g, poz.zg4 ze Zmianami) oraz art, 11
Ust,
9,?Y:",J
,1pkt2,iust.2,ań,
l3ustawyzdnia24kwietnia2ob3r,odziałalności pożytku publicznego
i o Wolontariacie (Lj.Dz. U_ z 2a2o r. poz. 1a57), zarząd Powiatu
GrajewŚkiego uchwaia,
co następuje:

§1
1,

ogłasza się otwańy konkurs ofeń na realizację W roku 2021 zadań pub|icznych PoWiatu
Grajewskiego w zakresie pow{erzenia prówadzenia punktu nieodpłatńej pomocy
prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywateIskiego oraz
edukacji prawnej,

2, Treścogłoszenia stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały,

§2
o którym mowa w § .] ust, 2 zamieszczone Zostanie W Biuletynie
j:1,1l.U.
99]::1":
lnlormac]l" Publiczne] W SledZlbie Sta.ostwa PoWlalowego W Glajewie w
mielscu
plzeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń, a także na stronie internetówej powiatu,

§3
Wykonanie uchwały powierza się staroście Powiatu Grajewskiego,

§4
Uchwała Wchodzi
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życie z dnjem podjęcia,
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Załącznik do uchwały nr 941460120

:x,"?:ł;}j1l"?fl :!".!3?:*"
ogłoszenie otwartego konkursu ofeń na realizację w loku 2021
zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnei
pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
oraz edukacji
praWnej.

Na podstawie ań, 1,1Ust, 1 i2 UStaWy z dnia 5 sierpnia 2015 r, o nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz edukacji prawnej (t,j,Dz,U, z 2o1g, paz.
2g4 ze zmianami), ań, 11 Ust,1 pkt
2, ań, '] 1 ust. 2 i ań,13 ust,1 i ań, 13 UStaWy Z dnia 24 kwietnia 2oo3 roku
o działa|nośCj
pożytku publicżnego i o Wolontariacie (t,j, Dz,U, z 202a, poz.1o57),
Zarząd Powiatu
Grajewskiego ogłasza konkurs ofeń na realizację w loku 2021
Zadań publicznych
W zakresie prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradniciwa
obywatelSkie9o oraz eo Jkacji oraWną
l Rodzaj zadania objętego konkursem:

Prowadżenie jednego ,mobilnego' p!nkt!r nieodpłatne] pomocy prawne]

i nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego na teren e Powiatu
Grajewskiego oraz edukacji prawne;,
ll WysokośćśrodkóW publicznych przeznaczonych
na realizację zadania:

Na realizaoję zadania W 2021 l- plzeznacza się na rzecz Wyłonjonej
organizaąi
pozarządowej kwotę 60 060,oo zł (słownie Złotych:
Sześćdziesiątiysięcy sześcdziesiąt
i 0/00) na WynagrodZenia oraz kwotę 1 9Bo Zł (słownie
złotych: jeden tysiąc dziewięóset
osiemdZiesiąt i0/00) na edukac]ę prawną,
lll Podmioty uprawnione do złożenia oferty:
1, W konkursie mogą brać Udział olganlzac]e pozarządowe, o których mowa
W ań 3
ust, 2 ustawy z doia 24 kwietnia 2oo3 r, o działalnościpozyttu publicznego
io Wolontariacie (t j_Dz.u. z2o2o, poz, 1057).
2, o powierzenie prowadzenia punktu na obszarze danego powiatu może ubiegać się
organizaaja pożarządowa W Zakresje, o którym mowa W
art,

3,

4

ust.

1

pkt 1b lub 22a ustawy Z dnia 24 kwietn]a
2oo3 r. o działalnościpożytku publicznego
i o Wolontariacie, Wpisana na listę, o której mowa W
ań, 11d ust, 1 ustawy Z dnia 5
Sierpnia 20,]5 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawne],
prowadzoną
przez WłaściwegoWojewodę, W Zakresie udZielania
nieodpłatne] pomocy prawne] lub
śWjadczenia nieodpłainego poradnictwa obywatelskiego,
Dopuszcza się możliwoścWyboru Więcej niź jednej ofeńy.

lV

zasady przyznawania dotacji:

1,

zasady plzyznawania dotacji na rca|izaąę zadania
określająprzeplsy:
1) ustawy z dnia 5 sierpnia.2015 r. o nieodpłatn"j por;;; prawne;
oraz edukacji
prawnej (t,],Dz l), z 2019 r., poz. 294 ze zmianami),
2) Ustawy z dnia 24 kwietnia_2003 r, o działalnościpożytku publicznego
io Wolontariacie (ljDz. U. Z 2o2o l., poz. 1057),
3) usiawy z dnia 27 sjerpnia 2oog r, o finansach pUblicznych (I_j_Dz.l).
z2o1g r. poz,
869, 1622, 1649, 2o2o, z 2o2o r. poz. 284, 37 4,
568,' 6gi
5).
2- Dotacja wzyznana organizaqi pozarządowej Zostanie przekażana
po żawarciu Umowy
o Wykonanie zadania pUblicznego na Warunkach
"117
W njej okreslonych,
_.
v Termin składania ofert:
02.11.2020 r, - 24.11.2o2o r.

Vl Termin iWarunki realizacji zadania:
'] ,
Zadan ie musi być zrealizowa ne W całościW
okresie

o d 1 stycznia 2021l. do 3.1 grudnja
2021 (,
2, Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poladnictwo
obywatelskie powinny byc
śWiadczoneW przeciętnym Wymiarze 5 dni W
tygodniu, przez co najmniej 4 godziny
dziennie, W lokalach wyznaczonych przez powiat
tj. W naStępujących lokalach:

1) poniedziałek,

W budynku Urzędu Gminy W Radziłowie, Plac 500-1ecia

19-2']3 RadziłóW, w godzinach 8,oo -]2,oo.
2) Morek,

14,

budynku ZespołU szkół im, Marszałka Józefa
Piłsud§kiego W Szczuczynie,
ul, szczuki 1 , 19-230 Szczuczyn, W godzinach
B,oo -.12,0o,
W

3) środaW budynku Gminnej Biblioteki Pubiicznej
ul,szkolna1,

4) czwańek

W

godzinach 1o,oo -14,00.

W

Rudzie gm, Grajewo,

budynku Urzędu Miasta W Rajgrodzie, ul.
Warszawska 32,
19-206 Rajgród, W godzinach 8,o0 -12,o0,

5) piątek

W

budynku szkoły Podsiawowej W WąsoSZu,
ul. Piaskowa 13,
19-222wąsosz, W godzjnach 8,oo 12 oo,
W

3, W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych,
którym ma zostać Udzjelona nieodpłatna
pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo
obywatelskie, uniemożliwia
sprawne Umawianie termjnóW Wizyt W pUnktach
na obszarze powiatu, czas trwania
dyżuru może ulec Wydłużeniudo co najmniej godzin
5
dziennie We wszystkich punktach
na obszarze powiatu, WydłUżeniecza§u
trwania dyżuru następuje na żądanie starosty
i nie powoduje zwiększenia środków przeznacz""n"r,
l.u"j"j"]ę laOania w danym
roku, Moż|iwoścWydłużenia czaSu irwania
""
dyżUru W trakcje roku ońeśla się jako jeden
Z WarunkóW otwańego konkUrsU ofeń,

4, osobom. ze zrlacz|ą niepełnosprawnością
ruchową, które nie mogą Stawic Się
W punkcie osobiście, oraz osobom
dośWiadczającymtrudnościw komunikowaniU się,
'i.,lgowym
o których mowa w ustawie z dnia 19 slerpnla'ZÓll
l. o 1ę.yłu
i innych
środkach komunikowania się (Dz. lJ, z 2017
r, poz. rcŹ+i, moZe byc udzielana

nieodpłatna pomoc prawna lub śWiadczone nieodpłatne poladnictwo
obywatelskie,
takźe poza punktem albo za pośrednictwem środkóW porozumiewania
się na odległośc.
UdZielan]e nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnict\r'r'a
obywatelskiego
W sytuacji, o którym mowa W zdaniu poprzednim,
nie powoduje Zwiększenia środkóW
przeznczonych na realizację Zadania W danym roku,
5, Ponadto W ramach Umowy, organizacji pozarządowej powielza
się zadania

z zaklesu
edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami Zgłaszanymi
W trakcie
udzielania nieodpłatne] pomocy prawnej lub świadczenia nieoJpłatnego
poradnictwa
obywatelskiego, W Wymiarze co najmnie] jednego zadania na
rok na każdy punkt
W Umowie starosta może okreś|icpreferowane formy realizacji zadań
z zakresu

edukacji prawnej,

6, Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielac moze:
1) adwokat iradca prawny,

2) doradca podalkowy (W ,/akresle

praWa podatkowego Z Wyłączeniem
spraw
podatkowych zwjązanych z prowadzeniem
działalnościgospodarczej),
3) osoba, która;
a) ukończyła WyżSze studia prawnicze i uzyskała
tytuł magistra lub Zagraniczne
stUdia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
b) posiada

co najmniej trzyletnie dośWiadczenie w wykonywanju Wymagających
wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze

świadczeniem

pomocy prawnej,

c) korzysta
praWnych,

z

pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolnośc
do czynności

d) nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego
lub przestępstwo skarbowe,
7, Nieodpłatne poradnich.Ą/o obywatejskie moźe śWiadczyc
osoba, która:
'l) posiada Wykształcenie Wyzsze,

2) ukończyła z oceną pozytywną szkolenie z zakresu świadczenia
poradnictwa
obywatelskiego albo posiada doświadczenie w świadczenju
poradnictwa
obywatelskiego

i

uzyskała

zaśWladczenje potwierdzające posiadanie WiedZy
i Umiejętności W tym zakresie Wydane przez podmiot
upńniony do prowadzenia
Szkolenia oraz kursu doszkalającego, o któryrn mowa
W ań, 11a ust, 2 ustawy
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacjj plawnej (t,j,Dz, U.
2o1g r.,
poz 294 ze zmianami)
3) spełnia Wymogi, o których mowa W ań. 11
U§t 3 pkt 2 lit, c id ustawy o njeodpłatnej
pomocy prawnej orazedukacji prawnej (t,j,Dz,
u. z2o1g l., poz.294 ze zmianami).

z

Vll zasady składania ofert:

t. ofeńę realizacji zadania na|eży sporządzić Według Wzoru,

Zawartego
W.Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw
Roitku Publicznego z dnia
24 pażdziemika 2018 r, W sprawie WZoróW ofeń i ramowych
Wzórów umów dotyczących
lealizaąi zadań publicznych olaz wzolów sprawozdań Z
Wykonania tych zadań
stanowiącego (Dz.U, z 2018. poz. 2057)- Druk clo pobrania
na stronie internetowej
powiatu. www.powiatqraiewski.pl (W
zakłactce Punkt Nieodplatnej Pomocy Prawnej),

Do ofeńy należy załączyc następujące dokumenty (W przypadku kopii kaźda ze stron
powinna być potwierdzona Za zgodnoścZ oryginałem przez upoważnione osoby
reprezentujące dany podmiot)]

2)

z

listy - rejestru Wojewody Podlaskiego, pośWiadczającegoo Wplsle
organizacji nalistę, o której mowaWań, l1d ust, l o nieodpłatnej pomocy plawnej
oraz edukacji prawnej (t,j,DZ, U. z 201 9 l., poz. 294 ze zmianami),
zawaie umowy Z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą,
o której mowa W ań. 11 ust, 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
edukacji prawne] - osobami, które będą śWiadczyć nieodpłatną pomoc prawna

1) Wypis

nieodpłatne poradnictwo obywatelskie,
3) pisemne ZobowiąZanie do:
a) Zapewnienia poUfności W ZWiąZkU Ze śWiadczeniem nieodpłatnego poradnictwa
prawnego lUb obywatelsk]e9o i jego dokumentowaniem,
i

b)zapewnienia profesjonalnego

i

rzete|nego śWiadczenia nieodpłatnego

poradnictwa prawnego lub obywatelskiego,

c) przestrzegania Zasad etyki
prawnego lUb obywatelskiego,
interesóW;

przy śWiadczeniU nieodpłatnego
W

szczególności

W

poradnictwa
sytuacji, gdy ZachodZi konfliki

i

d) dokumenl opisujący standardy obsługi WeWnętrzny system kontroli jakości,
śWiadcżonejnieodpłatnej pomocy prawnej lub poradn ctwa obywatelskiego,

4)

organizacja pozarządowa, W ramach ofeńy może przedstawić dodatkowo
porozumienia o Wolontariacie zawalle z osobami, które będą Wykonywały
świadczenia W ramach prowadzonego pUnktu, W tym słUzyłyasystą osobom
mającym trudnośc W SamodZielnej realizacji porady, W Szczególności z powodU
niepełnosprawności,podeszłego Wieku albo jnnych okoliczności życiowych,

3, ofeńy WraZ

z

Załącznikami mogą byc Składane osobiście W Kancelarii ogólnej
W Starosiwie Powiatowym w Grajewie przy ul, strażackiej 68, W godzinach pracy
Urzędu lub przesłane pocztą na adres: starostwo Powiatowe W Grajewie,
ul, strażacka 6 B, 19-200 Grajewo, Termin składania ofeń Upływa W dniU 24, 11 .2o2o r_
W przypadku przesłania ofeńy pocztą o Zachowaniu terminu decyduje data Wpływu
ofeńy do Urzędu, Nie będą przyjmowane ofeńy przesłane drogą e|ektroniczną lUb
faksem

Vlll Kryteria itryb stosowany przy dokonywaniu wyboru oferty;
1, Do oceny formalnej i merytorycznej ofeń złożonych W ogłoszonym konkursie Zarząd

PoWiatu Grajewskiego powoła Komisję konkurSoWą, Szczegółowe zasady jej działania
zostaną okreś|one W Regularninie pracy KomiSj1.

2. złożoneofeńy podlegac będą ocenie formalnej W oparciU o Wymagania Wskazane
w niniejszym ogłoszeniu
3, odrzuca się ofeńy i pozostaw a bez rczpatlzenia,.
złożonena dlUkach innych niz Wskazane W niniej§Zym ogłoszeniu,
2) złożonepo terminie,
których termin lea|izaąi zadania jest inny niż W ogłoszeniU,

l)

])

4)
5)

6)
7)
8)

dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej
ofeńę,
złoŻone plzez pocJmlot nleJpldwniony,
nie dotyczące pod Wzg|ędem mer}.torycznym zadania wskazanego
W ogłosżeniu,
podpisane przez o§oby nieupoważnione,
złożonebez dokumentóW, o których mowa W dziale Vll,

4, Po odrzuceniu ofeń niespełniających WymogóW formalnych,
Komis]a dokona oceny
merytorycznej pozoSiałych ofeń Według przedstawionych poniżej
kryterióW, przyznając
kaźdej ofercie odpowiednią iloścpunktóW:
1) kwa|ifikacje ikompetenc]e zespołu osób realizujących zadnie, 1- 5 punktów;
2) posiadane zasoby rzeczowe,.]- 5 punktóW,
3) dotychczasowe dośWiadczenie W re alizaąi zadań podobnego
,ł) ocena kalkulacji kosztóW przedsiawionej ofeńy, 1- 5 punktów, typu, 1-5punktóW;
5) rzetelnośc iterminowość oraz Sposób lozliczenia otrzymanych na ten cel środkóW,
(dotyczy organizacji, które w latach poprzednich iealizówały
zlecone zadania
pUbliczne), 1-5 pkt.
5, Komisja konkUlsowa dokona Wyboru ofefty (maksymalnie
2) ize swoich prac sporządzi
protokół, który Zostanie przedstawiony Zarządowi
PowiatU Grajewskjego,
lX Wybór ofert:

1, ostateczną decyzję o Wyborze ofeń i plzyznaniu bądź odmowie
wzyznanja dotaąi
podejmuje zarząd Powiatu Grajewskiego W
formie Uchwały, po zapoznaniu się
z protokołem KomisjiW terminie do dnia 30 listopada 2020 r,

2, Wyniki otwartego konkursu ofeń Zostaną ogłoszone niezwłocznie
na stronie
inteInetowej Urzędu, Biuletynie lnformacji Publicznej oraz na
tablicy ogło§Zeń
W starostwie Powiatowym w Grajewie, Dodatkowo podmioty Zgłaszające
ofeńy
Zostaną pisemnie powiadomione o de)yż]i zalządu.

3, od uchwały Zarządu PoWiatU Grajewskiego W Sprawie Wyboru
ofeń nie
zastosowania tryb odwoławczy.

ma

x Warunki realizacji zadania (umowa i przekazanie środkóW):
1

,

Warunkiem przekazania dotacji jest Zawarcie umowy

2, w

przypadku, gdy oferent chce wprowadżić zmiany
w umowie, w iym wprowadzic nową
pozycję do kosztorysu finansowanej z dotacji,
konieczna jest pisemna zgoda Zarządu
Powiatu Grajewskiego W formie aneksu do Umowy

3,

Przekazanie środkóW finansowych na numer rachunku
bankowego podany W umowie
następuje po podpisaniu jej przez obie strony we wskazanym
w ńowie terminie,

4, Zleceniobiorca musi byc jedynym posiadaczem wskazanego rachunku

bankowego
Wyoclrębnione] dokumentacji finansowej
ewidencji księgowej dotyczącej realizowanego zajania, zgodnie
zasadami
Wynikającymi Z ustawy z dnia 29 Września1994
r. o rachułowości,W sposób
umozliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych,

oruz zabowiązany do prowadzenia

i

z

xI lnformacja o tego samego rodzaju zadaniach publicznych zrealizowanych przez
Powiat Grajewski W roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i W roku
poprżednim oraz związanych z nimi kosztach:
1.

Wysokośćdotacji na Zadanie pUbliczne pole9ające na udZielaniu nieodpłatnej pomocy
prawne] jest Usta]ana corocznie przez lV]inistra Sprawiedliwości W porozumleniU
ministrem Właściwymdo Spraw budżetu, W trybie terminach określonych
przepisach
W
Wydanych na podstawie ań, 138 Ust. 6 ustawy o finansach publicznych
(t.j_Dz.U. z 2019 r. poz,869, 1622, 1649, 2O2a, Z 2o2o r _ poz. 284,374,
568, 695,
1 175), dotyczących prac nad projektem ustawy
budżetowej.
Kwota przeznaczona na realizację zadania w 202O roku wyno§i 60
060,00Zł Zt (słownie
złotych, sżeścdzie§iąttysięcy §ześcdziesiąt i o/oo) na Wynagrodzenia za Udzielanie
nieodpłatne] pomocy prawnej W jednym ,, mobilnym'' punkcie oraz kwotę 1 98o Zł
(słownie złotych:jeden iysiąc dZiewięćset osiemdZieSiąt i o/oo) na edukację prawną
W
jednym ,,mobilnym" pUnkcie nieodpłatnego poradniciwa obywatelskiego
oraz na
lea|izaąę 7 adan z zaktesu eduxac:l ptawnej,

ż

2-

i

xll. zarząd Powiatu Grajewskiego zastrzega niniejszym, iż W przypadku zmiany
przepisóW cytowanych Wyżej ustaw organizacia pozarządowa Wyłoniona
w tym
konkursie zobowiązana będzie do stosowania nowych uregulowań prawnych,

xlll.

Dane osobowe- klauzula informacyjna:

zgodnle z przepisami rczporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2o16t67g z dnia 27 kwietnia 2016 r, W sprawie ochrony
osób
tizycznych W zwiąZku z przetwarzaniem danych osobowych i W Sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz Uchylenia dyrektywy 95/46^Ą/E (RoDo),
Każda or9anizacja przystępUjąca do otwańego konkursU ofeń podaje SWoje dane

Dane osobowe

są przetwarzane

dobrowolnie,
BeZ podania Wymaganych danych osobowych nie będZie możliwy udział W konkursie,
- Administrator danych i kontakt do niego: starostwo Powiatowe
W Grajewie reprezentowane
przez Waldemara Remfe|da, 19-2oo Grajewo, U].Strażacka
68, tel. 86 273 84 63,

-

do inspektora ochrony danych: lnspektor ochrony Danych W Starostwie
Powiatowym W GrajeWie, u|,strażaCka 6 B, adres e-mail:jod@starostwograjewo,pl
- cel przetwarzania danych: przeprowaclzenie otańego konkursu
ofeń na realizację W roku
2020 zadań pUblicznych W Zakresie powierzenia prowadzenia pUnktu nieodpłatnej pomocy
prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej,
- informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepi§óW prawa,
dane nie będą udostępniane podmiotom trzeCim,
- okres przechowywania danych: okres wynikający z
,,Jednolitego rzeczowego Wykazu akt
organóW powiatu i Starostw powiatowych'',
Kontakt

- uprawnienia:

. prawo żądania od administlatora danych
dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetważania, Wniesienia sprzeciwu Wobec przetwarzania tych danych,
a także prawo do przeniesienia danych; ządanie W tej sprawie moźna przesłac na adres
kontaktowy administratora danych, podany powyżej,
. prawo do Wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu ochrony Danych,
- podstawa prawna przeiwarzania danych

1) ustawa Z dnia 5 sierpnia 2015 r, o nieodpłatnej pomocy prawnej
(t,j. Dz, U, Z 2019 r., poz. 2g4 z póżn. zm.).

oraz edukacji prawnej

2) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalnościpożytku publicznego io Wolontariacie
(t.). Dz, U. z 2020 l., poz.1 057\, w zw z ań. 6 Ust, 1 lit, a i c RoDo,
- inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji; nie będą też profi]owane
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Vakłefr Retteld

