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Ul; Zarządu Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 21 października 2021 roku

wT sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w” zakresie
prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. świadczenia nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
Chrzanowskiego w 2022 roku.

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 20 ł 5 roku o nieodpłatnej ponton”
p;yunej. nieodp/arm”m poradnieni”ie ob””iiaielskim oto: edukacji „n”aIInc/ (t. j. Dz. U. 2021 r.
poz. 945). oraz art. 4 ust. 1 pkt Ib, pkt 22a i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o d:iala/ności po±wku puhlie:nego I ur)/onta,”iacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057). Zarząd
Powiatu Chrzanowskiego uchwata. co następuje:

Oglasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego \V zakresie prowadzenia
świadc zen ja

ob\ya1e1skiego oraz edukacji prawnej. na terenie Powiatu Chrzanowskiego w 2022 roku.
polegający na prowadzeniu trzech punktów. w których udzielana hedzie nieodpłatna pomoc
prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz po\yierzeniu zadania
z zakresu edukacji prawnej.

I .Ustala się treść ogłoszenia o konkursie. o którym mowa w 1. w brzmieniu zlącznika
nr ł do niniejszej uchwały.
2 Ogłoszenie podlega publikacji na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
w Chrzanowie. w biulennie informacji publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa.

Ustala się regulamin konkursu ofert na złecenie wymienionych w I niniejszej uchwały
zadań, którego treść zawarta jest w załączniku nr 2 do niniejszej uchwab.

Wzór ogłoszenia o naborze na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie
ofert na realizację zadania publicznego stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwał\.

*5
Wykonanie uchwaly powierza się Staroście Chrzanowskiemu oraz Kierownikowi Referatu
Spraw Społecznych i Obywatelskich.
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Załącznik Nr
do Ltchwały nr1fl!(i”2021

Zarządu Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 21 października 2021 roku

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia S sierpnia
2015 roku O nieodpłatnej pOJnOQ pnninej. nieodpłatnym po;adnieiitie obyitate/skim om:
edukacji piawnej (t. j. Dz. U. 2021 poz. 945), zwanej dalej ustawa. art. 13 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o ±ialalnośei po±ytku publicznego i nnlontariacje (t. j. Dz. Ii. 2020 r. poz.
1057).

oglasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia
punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpiatnego poradnictwa
obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Chrzanowskiego w 2022 roku.

L Rodzaj zadania objętego konkursem
1. Powierzenie prowadzenia trzech punktów przeznaczonych na:

a) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodp1atneo poradnictwa
obywatelskiego oraz powierzenia zadania z zakresu edukacji prawnej albo

b) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa
ob\watelskiego oraz powierzenia zadania z zakresu edukacji prawnej.

2. Punkty nieodpiatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
znajdują się w nastepujących miejscowościach na terenie powiatu chrzanowskiego:

a) BABICE- URZĄD GMINY. UL. KRAKOWSKA 56. 32-551 BABICE- punkt
nieodpłatnej pomocy prawnej:

b) ALWERNIA — URZĄD MIEJSKI. UL. GĘSIKOWSKIEGO 7.32-566 ALWERNIA
punkt nieodpłatnego poradnictw-a obywatelskiego ze specjalizacją nieodpłatnej

mediacji;
c) UBIAŻ- MIEJSKA BIBLIOTEGO PUBLICZNA W LIBIAŻL”. UL. GORNICZA 11.

32-590 LIBIAŻ- punkt nieoplatneo poradnictwa obywatelskiego.
3. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

a) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej ..osobą uprawniona” o obowiązującym
stanie prawnym oraz o przysłtwujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej
obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym,
administracyjnym. sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub

b) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub.
c) sporządzenie projektu pisma w sprawach. o których mowa w pkt. a i b,

z w””łączeniem pism procesowych w toczących się postępowaniu przygotowawczym
lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministraeyjnym. lub

d) nieodpłatną mediację. lub
e) sporządzenie projektu pism o zwolnienie od kosztów sądowch lub ustanowienie

pełnomocnika z urzędu w postepowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy
prawnego. doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego

w postepowaniu sądowoadministrac\jnym oraz po informowanie o kosztach
postepowania i ryz ku finansowym związanym ze skierowaniem Spraw) na drogę
sądową.

4. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej
sytuacji osoby uprawnionej. zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby
o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywąjacych na niej obowiązkach oraz wsparcia
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w samodzielnym rozwiązaniu problemu. w tm. xy razie potrzeby, sporządzenie wspólnie
z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo
obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych
i porad)” z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne
poradnictwo obejmuje również nieodpłatną mediację.
5. Nieodpłatna mediacja obejmuje:

a) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych
metod rozwiązywania sporów. w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego
wynikających:

b) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
c) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego

w sprawie karnej;
d) przeprowadzenie mediacji;
e) udzielenie pomocy w” sporządzeniu do sądu wniosku o zatw-ierdzenie ugody zawartej

przed mediatorem.
6. Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw. w których:

a) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub
po stępowania mediacyjnego;

b) zachodzi uzasadnione podejrzenie. że w relacji stron występuje przemoc.
7. Organizacji pozarządowej powierza się jednocześnie zadanie z zakresu edukacji prawnej.
zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa. dotyczące
w szczególności upowszechnienia wiedzy 0:

a) prawach i obowiązkach obywatelskich:
b) działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;
c) mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązania sporów-:
d) możliwości udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie

stanowienia prawa;
e) dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa

obywatelskiego.
w” wymiarze co najmniej jednego zadania na rok na każdy punkt. w szczególności
w formach. o których mowa w art. 3b ust. 2 ustawy. W umowie Starosta może określić
preferowane formy realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej.

8. Nieodpłatna pomoc prawna oraz poradnictwo obywatelskie zgodnie z ustawą. będzie
udzielana w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu co najmniej 4 godzin)- dziennie.
z wyłączeniem dni. o których mowa w- art. 1 pkt 1 ustawy z dnia ł8 stycznia 1951 roku
o dniach wolnych od pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1920). W przypadku. gdy liczba osób
uprawnionych. którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone
nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w
punktach. czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we
wszystkich punktach na ternie całego Powiatu Chrzanowskiego. Wydłużenie czasu trwania
dyżuru następuje na żądanie Starosty. Wydłużenie czasu trwania dyżuru nie spowoduje
zw-iększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.
9. W ramach dyżurów nie określa się z góry przedziału czasu na prowadzenie nieodpłatnej
mediacji. z tym że czas trwania jednego spotkania z mediatorem poświęconego nieodpłatnej
mediacji nie może przekraczać połow} czasu trwania dyżuru.
10. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą staw-ić się w- punkcie
osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa
w ustawie z dnia 19 sierpnia 201ł r. o języku migowym i imwch środkach komunikowania
się (Dz. U. z 20ł7 r. poz. 1824). może być udzielana nieodpłatna pomoc praw-na lub
św-iadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za
pośrednictwem środków- porozumienia się na odległość. Udzielanie nieodpłatnej pomocy
prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w sytuacji. o której
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mowa w zdaniu poprzednim nie powoduje zwiększema środków przeznaczonych na
realizacje zadania w danym roku.
11. 1-larmonogram wskazujący dni i godziny. w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc
prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie określa poniższa tabela.

Lokalizacja Tygodniowy rozkład pracy
Poniedziałek Wtorek Sroda Czwartek Piątek

Libiaż NPO 14.00-18.00 9.00-13.00 14.00-18.00 9.00-13.00 14.00-18.00
Bahice NPP 15.00-19.00 15.00-19.00 15.00-19.00 15.00-19.00 15.00-19.00
Alwernia 15.00-19.00 15.00-19.00 15.00-19.00 Mediacja 15.00- 19.00
NPOiMediacja 15.00-19.00

W punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego ze specjalizacją nieodpłatnej
mediacji w punkcie Alwernia dyżury w czwartki będą poświecone jedynie nieodpłatnej
mediacji chyba, że nie zlożono w tym punkcie wniosku o przeprowadzenie mediacji.
o której mowa w art. 4a ust. I pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej
pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945).

II. Zasady przyznania dotacji
1. Zadanie w” zakresie udzielania nieodplatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego

poradnictwa obywatelskiego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej
i realizowane będzie w oparciu o środki finansowe otrzymane z budżetu państwa.

2. Zasady przyznania dotacji na realizację przedmiotowego zadania określają przepisy:
a) ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej. nieodpłatnym

poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej ( tj. Dz. U 2021 r. poz. 945 ).
b) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 lipca 2021 r. xy sprawie wysokości

kwoty bazowej w 2022 roku (Dz,U. z 2021 r.. poz.ł487) stanowiąca podstawe
ustalenia w\”sokości dotacji na finansowanie zadań polegających na udzielaniu
nieodpłatnej pomocy prawnej. świadczeniu nieodpłatneo poradnictwa
obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2022 r

c) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie
t. j. Dz. U. z 2020 r.. poz. 1057).

d) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o f1nansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.
305 z późn. zm.).

e) rozporządzenie Przewodniczącego Komiietu do spraw Pożytku Publicznego z dnia
24 października 2018 r. xy sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów
dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych
zadań (DzU. z 2018 r.. poz. 2057).

3 Dotacja przyznana organizacji pozarządowej zostanie przekazana po zawarciu urnowy
o realizację zadania publicznego na warunkach w niej określonych. y 12 miesięcznych
transzach.

4. Kwota dotacji przyznana organizacji pozarządowej nie może być większa niż przekazane
środki dotacji od Wojewrdy Małopolskiego.

5. Zlożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
6. Przyznana dotacja nie może być wykorzystana na:

a) zakup żywności.

h) zadania i zakupy inwestycyjne. z w\jąlkiem zakupu urządzeń niezbędnych do
realizacji zadania będącego przedmiotem postepowania konkursowego.
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c) pokrycie kosztów obsługi administrac)jno-technicznej,
d) zakup. budowę lub remonty budynków.

e) działalność gospodarczą,

f pokrycie defkytu wcześniej zrealizowanych przedsięwzięć.

g) działalność polityczną i religijną.
h) zlecenie realizacji zadania innemu podmiotowi niebędącemu stroną umowy
i niespełniającemu wYmogów określonych XV art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2020 r.
poz.1057 z późn. zm.).

III. Wysokość środków finansowych na realizację zadania
1. W roku budżetowy 2022 wysokość środków- na realizacje zadania wyniesie:

a) na wynagrodzenia 180 180,00 zi. (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt
złotych),

b) na edukację prawną 9 900.00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset złotych).
2. Ostateczna wysokość środków finansowych uzależniona jest od dotacji z budżetu

Wojewody Małopolskiego.
3. Formę i terminy przekazania dotacji wybranym podmiotom i sposób ich rozliczenia

określać będzie umowa.
4. Kwota przekazana na realizacje zadania w” 2020 roku wyniosła 190 080,00 zI ( słownie: sto

dziewięćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt zlotych).
5. Planowana kwota przekazana na realizacje zadania w 2021 roku wyniesie 190.080,00 zł.

(słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt złotych).

IV. Termin i warunki realizacji zadania
1. Zadanie będzie realizowane w” okresie od ł stycznia 2022 roku do 3 ł grudnia 2022 roku.
2. Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w lokalu wskazanym przez Gminę Babice.

z którą Powiat zawarł stosowne porozumienie. xy przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu
przez co najnmiej 4 godziny dziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do
19.00

3. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będzie świadczone w lokalach wskazanych przez
Gminę Alwernia i Gminę Libiąż. z którymi Powiat zawarl stosowne porozumienia.
w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie
wg następującego wykazu planowanych dyżurów:
— Gmina Alwernia - od poniedziałku do środy i w piątek w godzinach od 15.00

do 19.00;
— Gmina Libiąż - w- poniedziałek. środę i piątek od 14.00 do 18.00: wtorek i czwartek

od 9.00 do 13.00.
4. Nieodpłatna mediacja w zakresie. o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1-3 i 5 ustawy

odbywa się w każdej lokalizacji punktu. Nieodpłatna mediacja w zakresie o której mowa
w art. 4a ust. 1 pkt 4 ustaw\ odbywa się w lokalu wskazanym przez Gminę Alwernia
w każdy czwartek w-godzinach od 15.00 do ł9.00.

5. W przypadku. gdy liczba osób uprawnionych. którym ma zostać udzielona nieodpłatna
pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. uniemożliwia
sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na obszarze powiatu, czas trwania
dyżuru we wszystkich do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach na
obszarze powiatu. Wydłużenie czasu trwania dyżuru następuje na żądnie Starosty i nie
powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.

6. Ponadto w- ramach umowy, organizacji pozarządowej powierza się zadania z zakresu
edukacji prawnej. realizowane w związku problemami zgłoszonymi w trakcie udzielania
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nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok na każdy punkt.
W umowie Starosta może określić preferowane formy realizacji zadań z zakresu edukacji
prawnej

7. W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego. sanu cpidernii albo
wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mediacji może odbywać się za
pośrednictwem środków porozumienia się na odległość oraz poza lokalem punktu. Do
świadczenia pomocy stosuje się odpowiednio przepisy mające zastosowanie do osób,
o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy.

8. Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać może:
a) adwokat.
b) doradca podatkowy (w zakresie prawa podatkowego z wyłączeniem spraw

podatkowych związanych z prowadzeniem dzialalnośc i gospodarczej),
c) osoba która

— ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne
studia prawnicze uznane w Rzeczpospolitej Polskiej,

— posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających
wiedzy prawniczej czynności bezpośrednia związanych ze świadczeniem pomocy
prawnej,

— korzysta z pełni praw- publicznych oraz ma pełną zdolność do czYnności
prawnych.

— nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego łub
przestępstwo skarbowe,

9. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może świadczyć osoba. która:
— posiada wykształcenie wyższe.
— ukończyła z oceną pozytywną szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa

obywatelskiego albo posiada doświadczenie w- świadczeniu poradnictwa
obywatelskiego i uzyskała zaśw-iadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy
i umiejętności w tYm zakresie wydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia
szkolenia oraz kursu doszkalającego. o którym mowa w- art. Ha ust. 2 ustawy
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,

— spełnia wymogi. o których mowa w art. ił ust. 3 pkt. 2 lit. c i d ustaw)-.
10. Nieodpłatną mediacje prowadzi mediator. Mediatorem może być osoba wpisana na listę

stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego. o której mowa
w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów pow-szeclmych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 2072 z późn. zm.). lub wpisana na listę mediatorów prowadzoną przez organizację
pozarządowa w zakresie swoich zadań statutowych lub uczelnię. o której mowa w ustawie
z dnia ł7 listopada 1964 r. Kodeks postepowania cywilnego. o której informacje
przekazano prezesowi sądu okręgowego.

11. Nieodpłatną mediację w zakresie. o którym mowa w art. 4 a ust. 1 pkt. i-3 i 5 ustawy,
a w” zakresie, o którym mowa w ust. ł pkt 4. z uwzględnieniem ust. 6 i 7 ustawy może

również prowadzić osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca
nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

V. Zasady składania ofert
1. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpiatnej pomocy prawnej może ubiegać się

organizacja pozarządowa prow-adząca działalność pożytku publicznego w zakresie.
o którym mowa w- art. 4 ust. 1 pkt lb ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wpisana na listę. o której mowa
w art. lid ust. I ustawy, prowadzoną przez właściwego wojewodę. w zakresie udzielania
nieodpłatnej pomocy prawnej. która spełni łącznie następujące warunki:
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1) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się

z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa
obywatelskiego,

2) posiada umowę zawartą z adwokatem. radcą prawnym. doradcą podatkowym lub
osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy, oraz mediatorem, o którym mowa

w art. 4a ust. 6 ustawy,
3) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie

zapewnienia:

a) poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej
dokumentowaniem.

b) profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
c) przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

w szczególności w sytuacji. gdy zachodzi konflikt interesów,

4) opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości
udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej.

2. O powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może
ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego
w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. ł pkt 22a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wpisana na listę, o której mowa
w art. lid ust. 1 ustawy. prowadzoną przez właściwego wojewodę. w zakresie
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, która spełni łącznie następujące
warunki:
1) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywamu zadań wiążących się ze

świadczeniem poradnictwa obywatelskiego. nabyte w okresie pięciu lat bezpośrednio
poprzedzających złożenie wniosku, lub co najmniej dwuletnie dośWiadczenie
W wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji
prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa.

2) posiada umowę zawartą z doradcą oraz mediatorem. o którym mowa w art. 4a ust. 6
ustawy.

3) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie
zapewnienia:

a) pouthości w związku ze świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
i jego dokumentowaniem,

b) profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego,

c) przestrzegania zasad etyki przy śW-iadczeniu nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego.
w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.

4) opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości
świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

3. O poWierzenie prowadzenia punktu nieodplatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego nie może ubiegać się organizacja pozarządowa:
1) która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert

nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wjkonanie zadania publicznego.
2) która wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania.
3) z którą Starosta rozwiązal umowę.

4. Powierzenie prowadzenia nieodpłatnej mediacji może ubiegać się organizacja
pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego w zakresie. o którym mowa
w art. 4 ust. 1 pkt 22a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, wpisana na listę. o której mowa w art. lid ust. I ustawy.
prowadzoną przez właściwego wojewodę. w zakresie prowadzenia nieodpłatnej mediacji.
która spełni łącznie następujące warunki:
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1) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie xy wykonywamu zadań wiążących się
z prowadzeniem mediacji.

2) posiada umowy zawarte z co najmniej trzema mediatorami, o których mowa w art. 4a
ust. 6 ustawy,

3) daje gwarancję należytego wykonania zadania. w szczególności w zakresie
zapewmema:
a) poufności xy związku z prowadzeniem nieodpłatnej mediacji i jej

dokumentowaniem,
b) profesjonalnego i rzetelnego prowadzenia nieodpłatnej mediacji.
c) przestrzegania zasad etyki przy prowadzeniu nieodpłatnej mediacji.

w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,
d) opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości

prowadzonej nieodpłatnej mediacji.

VI. Oferta konkursowa
1. Oferty można składać na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na:

c) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego albo

d) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego.

2. Wzór oferty konkursowej określa rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw
Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów
sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 20ł8 r.. poz. 2057). powinna zawierać:
1) szczegółowy zakres rzeczow-\ proponowanego do realizacji zadania publicznego:
2) informację o terminie i miejscu realizacji zadania:
3) kalkulację przewidywanych kosztów- realizacji zadania:
4) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie.

którego dotyczy zadanie. w tym:
a) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących

się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem
poradnictwa obywatelskiego;

b) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących
się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego. nabyte w okresie pięciu łat
bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku. lub co najmniej dwMletnie
doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad
prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa;

c) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących
się z prowadzeniem mediacji:

5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających
realizację zadania;

6) informację o wysokości środków flnansowych własnych albo pozyskanych z inm”ch
źródeł na realizację danego zadania.

3. V/raz z ofertą oferent jest zobowiązany do złożenia niżej wymienionych dokumentów:
a) aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwego rejestru lub ewidencji określający

pełna nazwę. status prawny oraz zakres prowadzonej przez podmiot działalności;
b) sprawozdanie merytoryczne (maksymalnie 2 strony) z działalności podmiotu za

ubiegły rok:
c) aktualny statut oraz regulamin organizacyjny podmiotu opatrzone pieczątką

i podpisane przez osoby upoważnione:
d) decyzje wydaną przez właściwego wojewodę w przedmiocie wpisu organizacji

pozarządowej na listę. o której mowa wart. lld ust. 1:

str. 8



e) oświadczenie oferenta o zobowiązaniu do zapewnienia poufności w związku
z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej. świadczenia nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego i ich dokumentowaniu (zał. I do ogloszenia);

O oświadczenie oferenta o zobowiązaniu do zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa
ob}\atelskiego (zał. 2 do ogłoszenia):

g) oświadczenie oferenta o zobowiązaniu do przestrzegania zasad etyki. w- szczególności
gdy zachodzi konflikt interesów (zał. 5 do ogłoszenia);

h) oświadczenie oferenta o braku przesłanek wykluczających możliwość ubiegania się
o powierzenie prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego tj.. że w ciągu ostatnich dwóch lat
poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert. rozliczył się z dotacji
prz\znanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystał dotację zgodnie z
przeznaczeniem oraz. że Starosta nie rozwiązał z nim umowy przed terminem jej
zakończenia (zał. 4 do ogłoszenia):

i) listę adwokatów. radców prawnych, doradców podatkowych, osób. o których mowa \V

arL II ust. 3 pkt 2 ustawy, lub doradców oraz mediatorów. o których mowa w art. 4a
ust. 6, z którymi zawarła un]ow-y o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.
świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub prowadzenie nieodpłatnej
mediacji,

j) dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości.
o klórych mowa w” art. lid ust. 2 pkt 4 lub ust. 3 pkt 4, lub ust. 4 pkt 4 ustawy;

k) dokumenty potwierdzające w-\magane kwalifikacje osób udzielających bezpłatnych
porad prawnych, poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji:

1) oświadczenie podmiotu ubiegąjącego się o realizację zadania. że nie zalega
z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno- prawnych oraz innych podmiotów”;

4. Ponadto oferent:
a) ubiegający się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa

obywatelskiego dołącza do wniosku zaświadczenia potwierdzające ukończenie
szkolenia z oceną pozytywną. o którym mowa w art. 11 a ust. 1 oraz/lub zaświadczenie
potwierdząjące ukończenie szkolenia doszkaląjącego. o którym mowa wart. łla ust. 2
ustawy.

b) może w ramach oferty przedstawić dodatkowo porozumienia o wolontariacie zawarte
z osobami. które będą w\konywaly świadczenia w ramach prowadzonego punktu.
w tym służyły asystą osobom mającym trudności w samodzielnej realizacji porady.
w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych
okoliczności życiowych.

5. W przypadku składania kopii wymaganych dokumentów. powinny być one potwierdzone
..za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.
wskazane w dokumentach potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób
go reprezentujących.

6. W zakresie związanym z otwartym konkursem ofert. w nm z gromadzeniem.
przetwarzaniem i przekazwaniem danych osobowych. a także wprowadzeniem ich do
systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne
oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

VII. Ocena oferty
1. Oferty zostaną ocenione przez Komisję konkursową, powołaną przez Zarząd Powiatu

Chrzanowskiego. według następując\ch kr\teriów:
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a) ocena możliwości realizacji zdania publicznego przez oferenta wyrażona posiadanymi
zasobanu kadrowymi ukierunkowanymi na realizację zadania oraz posiadanymi
zasobami rzeczowymi ukierunkowanymi na realizację zadania;

b) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego;
c) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalitkacji osób, przy udziale

których oferent będzie realizował zadnie publiczne:
d) udział środków finansowych własnych na realizację zadania;
e) uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku

oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod
uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia środków otrzymanych na ten
ccl:

O dotychczasowe dośw-iadczenie organizacji pozarządowej.
2. Oferty sporządzone wadliwie, albo niekompletne co do wymaganego zestawu

dokumentów lub informacji oraz zlożone po terminie pozostają bez rozpatrzenia.
3. Prowadzenie punktów. jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

w przypadku, gdy wnioskowana w ofercie kwota finansowania przekroczy wysokość
środków przeznaczonych na powierzenie zadania. oferta zostanie odrzucona z przyczyn
formalnych.

4. W przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna oferta lub żadna ze zlożonych ofert nie spelni
w\mogów zawartych w ogłoszeniu, konkurs zostanie unieważniony.
SW przypadku gdy w otwartym konkursie ofert nie wpłynie żadna oferta na powierzenie

prowadzenia punktu przeznaczonego na świadczenie nieodplatneo poradnictwa
obywatelskiego albo żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów konkursu W części
dotyczącej świadczenia w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, organizacji
pozarządowej powierza się prowadzenie wszystkich punktów z przeznaczeniem na udzielanie
nieodpłatnej pomocy prawnej.

6.Oferty wraz z załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach z napisem .„ Realizacja
zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obyw-atelskiego oraz edukacji prawnej na terenie
Powiatu Chrzanowskiego w 2022 roku.”
7.Otwarty konkurs ofert na ..realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów
nieodplatnej pomocy prawnej świadczenia nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego”
opatrzonych pieczęcią oferenta lub nazwą i adresem oferenta. Oferty mogą być składane
osobiście na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Chrzanowie. ul. Partyzantów
2 w dniach:

poniedziałek w godzinach 700
-

j70

wtorek - czwartek w7 godzinach 7° - I
piątek w godzinach 700

- I 3.
lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwa Powiatowego w Chrzanowie
ul, Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów. W przypadku przesłania oferty pocztą o zachowaniu
decyduje data wpływu ofert do Urzędu. Nie heda prz\jniowane oferty przesiane drogą
elektroniczną lub faksem.

yHJ. Termin składania ofert
Termin do składania ofert mija dnia 12 listopada 2021 roku o godzinie 12°° Decyduje data
w”płwu do siedziby urzędu.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu ofert oraz wzory wniosków można uzyskać
w siedzibie Starostwo Powiatowego w Chrzanowie ul. Partyzantów 2 pokój 104.
tel.326257964. lub 32625 7931.
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IX. Rozstrzygnięcie konkursu
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 26 listopada 2021 roku.
2. Ostateczną decyzję o wyborze ofer podejmie Zarząd Powiatu Chrzanowskiego w formie

uchwały. po zapoznaniu się z protokołem Komisji konkursowej.
3. Informacja o wynikach konkursu zostanie niezwiocznie podana do wiadomości publicznej

na tablicy ogłoszeń. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej
Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.

4. Od uchwały Zarządu Powiatu Chrzanowskiego w sprawie wyboru ofert nie ma
zastosowania tryb odwoławczy.

5. Umowa o powierzenie realizacji zadania podpisana zostanie bez zbędnej zwłoki po
ogłoszeniu wyników” otwartego konkursu ofert.

X. Ochrona danych osobowych - klauzula informacyjna

1. Dane osobowe są przetwarzane zgodne z przepisami rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i rady (UE) 2016 679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fzycznych W związku z przetwarzaniem danych osobowwh I w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia d\Tektywy 95461WE (RODO).

2. Każda organizacja przystepująca do otwartego konkursu ofert podaje swoje dane
dobrowolnie. Bez podania w-ymaganych danych osobowych nie będzie możliwi udział
w” konkursie.

3. Administratorem danych osobowych jest Starosta Chrzanow ski. działąący poprzez
Starostwo Powiatowe w- Chrzanowie z siedzibą pod adresem 32-500 Chrzanów.
ul. Partyzantów 2.

4. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Starostwa Powiatowego
w” Chrzanowie:
1) poczta elektroniczna: b.swiderpowiat-chizanowski.pl
2) numer telefonu: 32 625 79 56.
3) elektroniczna skrytka ePUAP: „spxclkS57zskrytka.

5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na
realizację w roku 2022 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia
punktów- nieodpłatnej pomocy praw-nej. świadczenia nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego oraz edukacji prawnej wynikających z ustawy z dnia 15 sicrpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej. nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz
edukacji.

6. Okres przechowywania danych: okres wynikający z ..Jednolitetzo rzeczowego wykazu akt
organów powiatu i starostw powiatowych”.

7. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom. za wyjątkiem przypadków”. kiedy
obowiązek udostępnienia wynika z przepisów” prawa.

8. Posiadają Państwo możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego. tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

O
N

AnJr--j „I

rt.
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Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia

(pieczeć adresowa Oferenta)

OŚWIADCZENIE OFERENTA O ZOBOWIĄZANIU DO ZAPEWNIENIA

POUFNOŚCI W ZWIĄZKU Z UDZIELANIEM NIEODPŁATNEJ POMOCY

PRAWNEJ I ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

OBYWATELSKIEGO I NIEODPŁATNEJ MEDIACJI* I ICH DOKUMENTOWANIU

Przstepujac do udziału w konkursie na powierzenie realizacji zleconego zadania

administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2022 roku

ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Chrzanowskiego oswiadczam. iż zobowiązuje się do

zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej. świadczenia

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji i ich dokumentowaniu.

odpowiednio zgodnie z przepisem art. id ust.2 pkt 3 lit. a. art. lid ust.3 pkt 3 lit. a. art. lid

ust.4 pkt 3 lit. a ustawy z dnia S sierpnia 2015 roku o ;7ieoc/pIa;;;ej ponzon prcniie/.

nieodpial;nm paraclnici wie obniai e/skin, oiy: edukacji pranncj (t. j. Dz. U. 2021 poz. 943)

podpis Orerenta mb osoby upawnioni

do reprezenlrnania OOrnta

miejscowość. data

* właściwe podkreślić
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Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia

peczeć adresowa Oferenta)

OŚWIADCZENIE OFERENTA O ZOBOWIĄZANIU DO

ZAPEWNIENIA PROFESJONALNEGO I RZETELNEGO UDZIELANIA

NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ / ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEGO

PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I NIEODPŁATNEJ N1EDIACJI*

Przstepujac do udziału w konkursie na powierzenie realizacji zleconego zadania
administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpiatnej pomocy prawnej.

świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2022 roku

ogloszonego przez Zarząd Powiatu Ch-zanowskiego oświadczam. iż zobowiązuje się do
zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpiatnej pomocy prawnej,

świadczenia nieodplatneo poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji odpowiednio

zgodnie z przepisem art. lid ust.2 pkt 3 lit. b. art. 1 ld ust.3 pkt 3 tit. h. art. lid ust.4 pkt 3
lit. b ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej po;non p;alncj. nwodplaiinm

poradnictwie ohniareiskim oni: edukacji prauizej (t. j. Dz. U. 2021 poz. 945 ).

podpis Oiienta lub onh upiawninnoj

do reprezenIowania Okrenia

miejscowość. data

* właściwe podkreślić
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Załącznik Nr 3 do Ogloszenia

pieczeć adresowa Ofercina

OŚWIADCZENIE OFERENTA O ZOBOWIĄZANIU DO PRZESTRZEGANIA

ZASAD ETYKI, W SZCZEGÓLNOŚCI GDY ZACHODZI KONFLIKT INTERESÓW

PRZY UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ! ŚWIADCZENIA

NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ! NIEODPŁATNEJ

MEDIACJI *

Przysiepując do udziału w konkursie na powierzenie realizacji zleconego zadania
administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2022 roku
ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Chrzanowskiego oświadczant. iż zobowiązuje sic do
przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej/świadczenia
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W szczególności w sytuacji, gdy zachodzi

konflikt interesów, odpowiednio zgodnie z przepisem art. lid ust.2 pkt 3 lit. c, art. lid ust.3
pkt 3 tit. c. art. 1 id ust.4 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieociplwnej
po;noei pIWIIWJ. neodplai;n ni poradniet nie ohiitaw!skim Ola: edukacfipraune/ (Ł. j. Dz. U.
2021 poz. 945.).

podpis Oferenta nb osoby upi4wniunti

do reprezntow ania Oki ciuR

miejscowość. data

* właśchye podkresiic
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Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia

pieczęć adresowa Oferenia)

OŚWIADCZENIE OFERENTA O BRAKU PRZESŁANEK WYKLUCZAJĄCYCH

MOŻLIWOŚĆ UBIEGANIA SIĘ O POWIERZENIE

PROWADZENIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO

PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

Przystepując do udzialu w konkursie na powierzenie realizacji zleconego

zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia nieodp1atnej pomocy prawnej.

świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelsk jego oraz edukacji prawnej w 2022 roku

ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Chrzanowskiego oświadczam, iż nie wYsiepują

przesłanki wyklueząące możliwość ubiegania się przez

(nazwa Oferenta)

o powierzenie prowadzenia nieodpłatnej pomocy praw nej. świadczenia nieodpłatnego

poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. o których mowa w art. lid ust. 5 ustawy

z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieoa)latnej pomon plyunej. uwoelplonnni pozidii/cruie

obiuarefykżnz oraz edukacji praunej
.

j. Dz. U. 202ł poz. 945.) tj.. że w ciągu ostatnich
dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert. rozliczył się z dotacji

przyznanej na wykonanie zadania puhliczneo lub wykorz\”stał dotację zgodnie

z przeznaczeniem oraz. że Starosta nie rozwiązał z nim umowy przed terminem jej

zakończenia.

podpis Oferenia lub osoby uprawnioneJ

do eprezeolowania Ofeicnia

miejscowość. data
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Zalącznik Nr 2

do uchwały nr 2021
Zarządu Powiatu Chrzanowskiego

z dnia 21 października 2021 roku

REGULAMIN KONKURSU OFERT

na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpiatnej
pomocy prawnej, nieodpiatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na

terenie Powiatu Chrzanowskiego w 2022 roku

Konkurs ogłasza Zarząd Powiatu Chrzanowskiego poprzez rozplakatowanie ogłoszenia
na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego, poprzez umieszczenie xy Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.

*2
Zarząd Powiatu Chrzanowskiego w ogloszeniu konkursu podaje rodzaj zadań do realizacji.
kwoty, jakie Powiat planuje przeznaczyć na ich realizację. podmioty uprawnione do zlożenia
oferty konkursowej oraz ogólne warunki jakie powinna spełniać składana oferta i kryteria
oceny ofert.

Do konkursu ofert może przystąpić organizacja pozarządowa prowadząca działalność
pożytku publicznego w zakresie. o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt lb i pkt 22a ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wpisana na lis/c.

o której mowa w art. lid ust. I ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodp/aincj Ofl)OCV

prawnej. nieodplann”nz poradnictwie obyuate/.yk;m om: edukacji prawnej (t. j. Dz. U. 202 I

poz. 945). prowadzona przez właściwego wojewode. w zakresie udzielania nieodpłatnej

pomocy prawnej tub świadczenia nieodptatnego poradnictwa obywatelskiego.

I. Podmiot uprawniony winien złożyć ofertę na druku określonym w rozporzadzeniu
Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 201 8
r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań
publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018. poz. 2057).

2. Podmiot uprawnionY może składać ofertę na powierzenie prowadzenia punktu
przeznaczonego na:

a) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej tub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa
oh\yatelskiego albo

b) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego.
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1. Zarząd Powiatu powołuje Komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.
2. Komisja konkursowa w trakcie oceny ofert może prosić podmioty o dodatkowe

informacje.
3. Oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane Oferentom.

Komisja Konkursowa dokonuje oceny ofert poprzez przyznawanie punktów zgodnie
z ustalonymi kryteriami, na druku „karta oceny”, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do
regulaminu.

1. Oferty niekompletne pod względem formalnym i merytorycznym lub złożone po upływie
terminu określonego przez Zarząd Powiatu Chrzanowskiego w ogłoszeniu o konkursie
nie będą rozpatrywane.

2. Złożenie oferty na realizację zadania polegające na powierzeniu prowadzenia punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji
prawnej nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji na ten cel.

*8
1. Komisja konkursowa sporządza protokół z przeprowadzonego konkursu. który zawiera

ocenę ofert z ilością otrzymanych punktów i propozycji wysokości dotacji.
2. Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem przYznania przez Zarząd Powiatu

zadania wybranemu oferentowi.

*9
Formę i terminy przekazania dotacji na realizację zadania wybranym podmiotom i sposób ich
rozliczenia określać będzie umowa.

* „°
Warunkiem zawarcia umowy jest wyodrębnienie w ewidencji księgowej przez podmiot
realizujący zlecenie. środków otrzymanych na realizację zadania.

* 11
Do decyzji Komisji Konkursowej i uchwały Zarządu Powiatu Chrzanowskiego w Chrzanowie
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.

3i”Ahj2U\
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Załącznik Nr 3

do uchwały nr /2021
Zarządu Powiatu Chrzanowskiego

z dnia 21 października 2021 roku

Ogloszenie
Zarząd Powiatu Chrzanowskiego oglasza nabór na członków Komisji konkursowej
opiniującej oferty ii konkursie ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie prowadzenia punktów nieodpiatnej pomocY prawnej, świadczenia
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu
Chrzanowskiego w 2022 roku

Kandydatów na członków Komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzida/ności

pożytku publicznego / O uo/ontanacte (L J. Dz U. 2020 po:.J057 z wylączeniem osób

reprezentujących oferenta biorącego udzial w konkursie,

Kandydaci zgłoszeni do udziału w pracach komisji konkursowej muszą spełniać łącznie
niżej wymienione kryteria:

1. są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw puhiiczn\ cit
2. nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustaw} z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeksu, post epou”ania cidiiiiiuistiycy/uego (tj. Dz. U. z 202 r. poz. 735 z późn. zm.).
3. nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3

ust .3w!w ustawy biorących udział w konkursie. a także nie iucu być związani
z oteremami stosunkiem osohisym lub służhow\ ni:

4. mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie
dzialalności organizacji pozarządowch lub podmiotów W\”mienlonyCh w art. 3 ust. 3
w w” ustawy o dzialainoscipo±iiku publicznego to u”olontajioczc:

5. wyrażą zgodę na przetwarzanie swoich dan\ch osobowych zgodnie z ustawą z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie durne!, osobou,”eh (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) na
potrzeby wyłonienia organizacji do realizacji w roku 2022 realizację zadania
publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa oh\watelskiego oraz edukacji prawnej na
terenie Powiatu Chrzanowskiego.

Kandydatów można zgiaszać w formie pisemnej w terminie do 5 listopada 2021 r. do godz.
1200 na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2,
32-500 Chrzanów w dniach:

poniedziałek w godzinach 700
-

700

wtorek i czwartek W godzinach 700
- I 00,

piąiek w” godzinach 700
-

Zarząd Powiatu w Chrzanowie wybierze spośród zgloszonych kandydatów, przedstawicieli
organizacji pozarządowych i innych podmiotów. którzy posiadają specjalistyczną wiedzą
w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych. których dotyczy konkurs.
W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego Starostwa
Powiatowego w Chrzanowie. W skład Komisji konkursowej może wchodzić dodatkowo
przedstawiciel wojewody.

Udział w posiedzeniach Komisji konkursowej jest nieodpłatny oraz za udział
w posiedzeniach Komisji nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

str. 19



Do członków Komisji konkursowej stosuic sic przepisy ustaw\ 7 Linia 14 czerwca 1960
Kodeks po.repouunia adnimisiroejpiego (t. J. Dz. U. z 2020 r. poz. 256): dotczac c
wyłączenia pracow nika.
C zlonkow ic Komisji konkursowej podpisują deklaracje bezstronności i poulnosci.

Ochrona danych osobowych - klauzula informacyjna
1. Dane osobowe są przetwarzane zgodne z przepisami rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i rady (UE) 2016:679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizyczn\ch w związku z przetwarzaniem danych osobowych i \V sprawie swobodnego
przepłwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95;”46!WE (RODO).

2. Każda osoba przystępująca do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania
wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

3. Administratorem danych osobowych jest Starosta Chrzanowski. działający poprzez
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie z siedzibą pod adresem 32-500 Chrzanów,
ul. Partyzantów 2.

4. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Starostwa Powiatowego
w” Chrzanowic:
4) poczta elektroniczna: h.swider2ipowiat-chrzanowski.pl
5) numer telefonu; 32 625 79 56.
6) elektroniczna skrytka ePUAP: /spxc 1 kSSVz!skrytka.

5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na członków Komisji
konkursowej opiniującej oferi w konkursie ofert na realizacje w roku 2022 realizacji
zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnei pomocy
prawnej. świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obwatelskiego oraz edukacji prawnej
na terenie Powiatu Chrzanowskiego.

6. Okres przechowywania danych: okres wynikajac z ..Jednolitego rzeczowego wykazu akt
organów powiatu i starostw powiatowyclV.

7. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom. za wyiątkicm przypadków, kiedy
obowiązek udostepnienia wynika z przepisów prawa.

8. Posiadają Państwo możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego. tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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