
Uchwała Nr 106/17
Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim 

z dnia 31 października 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku
zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

 
Na  podstawie  art.  11  ustawy  z  dnia  5  sierpnia  2015  r.  o  nieodpłatnej

pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U z 2015 r. poz. 1255, z późn. zm.)
oraz  rozporządzenia  Ministra  Sprawiedliwości  z  dnia  11  sierpnia  2017  r.  w
sprawie wysokości  kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości
dotacji  na  finansowanie  zadania  polegającego  na  udzielaniu  nieodpłatnej
pomocy prawnej w 2018 r. Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim uchwala, co
następuje:

§ 1
Zarząd  Powiatu  w  Radzyniu  Podlaskim  ogłasza  otwarty  konkurs  ofert  na
realizację  w  2018 r.  zadania  publicznego  w  zakresie  udzielania  nieodpłatnej
pomocy prawnej, którego zasady i tryb określa załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2
Na  realizację  zadania,  o  którym mowa  w  §1,  Zarząd  Powiatu  w  Radzyniu
Podlaskim  przeznacza  środki  finansowe  w  wysokości  60.726,00  zł
(sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych).

§ 3
Treść  ogłoszenia  zostanie  zamieszczona  na  stronie  internetowej
www.powiatradzynski.pl,  w Biuletynie  Informacji  Publicznej  (BIP)  Starostwa
Powiatowego w Radzyniu Podlaskim (https://spradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl/)
oraz  tablicy  ogłoszeń  w  siedzibie  Starostwa  Powiatowego  w  Radzyniu
Podlaskim.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Radzyńskiemu.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  



Załącznik do uchwały Nr 106/17
Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim
z dnia 31 października 2017 r.

Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim

działając na podstawie art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U z 2015 r. poz. 1255, z późn. zm.)

O G Ł A S Z A
otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadania w zakresie udzielania nieodpłatnej

pomocy prawnej

I. Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:
1. Powierzenie zadania:

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej przez 5 dni w tygodniu (poniedziałek-piątek)
przez  co  najmniej  4  godziny  dziennie  zgodnie  z  ustalonym  harmonogramem,
w punkcie zlokalizowanym w Starostwie Powiatowym w Radzyniu Podlaskim, Plac I.
Potockiego 1, 21-300 Radzyń Podlaski, pokój nr 2A.

2. Zarząd Powiatu przeznacza na realizację zadania wymienionego w rozdz. I. ust. 1 
w ramach konkursu środki finansowe w wysokości nie przekraczającej 60726,00 zł 
brutto. 

II. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Zadanie będzie realizowane w okresie od 1. stycznia 2018 r. do 31. grudnia 2018 r.
2. Zadanie nie może być zrealizowane przez podmiot nie będący stroną umowy.
3. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową 

oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

III. Zasady przyznawania dotacji i termin składania ofert. 
1. Zasady przyznawania dotacji określają przepisy:

1) ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji
prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255, z póź. zm.)

2) ustawy z  dnia  24  kwietnia  2003 r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o
wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239, z późn.zm.),

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.
1870, z późn. zm.).

2. Dotacja na zadanie nie może przekroczyć wartości zadania określonego w rozdz. I.
ust. 2 ogłoszenia. 

3. Dotacja  może  być  przeznaczona  na  pokrycie  kosztów  związanych  z  realizacją
powierzonego zadania. 

4. Szczegółowe  warunki  realizacji  zadania  oraz  zasady  przekazania  dotacji  będą
określone  w  umowie  sporządzonej  według  wzoru  określonego  rozporządzeniem
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie
wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych
oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300). 

5. Adresaci konkursu: organizacje pozarządowe. 
6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji.



7. Wzór, termin i miejsce składania ofert:
Wzór  oferty  realizacji  zadania  publicznego  określony  jest  w  załączniku  nr  1  do
Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016
r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań
publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz.
1300). 
1) Termin składania ofert upływa 27.11.2017 r. o godzinie 11:00.
2) Oferta  powinna  być  sporządzona  w  języku  polskim,  pisemnie  pod  rygorem

nieważności w formie komputerowej lub maszynowo, umieszczona w zamkniętej
kopercie z dopiskiem „KONKURS. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej  w  2018  r.”  i  złożona  w  Punkcie  Obsługi  Interesanta  Starostwa
Powiatowego  w  Radzyniu  Podlaskim  (parter),  21-300  Radzyń  Podlaski,  Pl.  I.
Potockiego  1,  bądź  przesłana  za  potwierdzeniem  odbioru  na  ww.  adres.  
O  zachowaniu  terminu  decyduje  data  złożenia  (wpływu)  oferty  do  Starostwa
Powiatowego. 

3) Do oferty należy dołączyć:
a) aktualny  odpis  z  rejestru  lub  odpowiednio  wyciąg  z  ewidencji  lub  inne

dokumenty  potwierdzające  status  prawny  oferenta  i  umocowanie  osób  go
reprezentujących (odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym
niezależnie od tego, kiedy został wydany). W przypadku oddziału terenowego
organizacji  składającej  ofertę  niezbędne  jest  załączenie  pełnomocnictwa
zarządu głównego dla przedstawicieli ww. oddziału (liczba osób zgodna ze
wskazaniem  zawartym  w  KRS)  do  składania  w  imieniu  tej  organizacji
oświadczeń  woli  w  zakresie  nabywania  praw  i  zaciągania  zobowiązań
finansowych  oraz  dysponowania  środkami  przeznaczonymi  na  realizację
zadania (w tym rozliczenia uzyskanej dotacji), o którego dofinansowanie stara
podmiot;

b) aktualny statut oferenta poświadczony za zgodność z oryginałem przez osoby
uprawnione do reprezentacji;

c) dokumenty, o których mowa w rozdz. IV, ust. 5 pkt 1 - 3 Załącznika.
W przypadku, gdy wymienione załączniki składane są w formie kserokopii,
każda strona załącznika winna zawierać: 
 potwierdzenie formułą ,,za zgodność z oryginałem”,
 datę potwierdzenia zgodności z oryginałem,
 podpis uprawnionej osoby zgodnie ze statutem (z pieczątką lub wpisaną

funkcją).

IV. Termin i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty. 
1. Oferty opiniowane będą prze Komisję Konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu

w Radzyniu  Podlaskim.  Zasady  działania  Komisji  Konkursowej  określa
REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWYCH, który stanowi załącznik do Rocznego
programu  współpracy  Powiatu  Radzyńskiego  z  organizacjami  pozarządowymi  i
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

2. Decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji po zapoznaniu się z opinią Komisji
Konkursowej podejmie Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim w formie uchwały w
terminie  do dnia 30 listopada 2017 r.  Jej  treść  zostanie  zamieszczona na tablicy
ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim oraz na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej. 

3. Od uchwały Zarządu Powiatu nie przysługuje odwołanie.
4. Jeżeli żadna z ofert nie zapewnia możliwości wykonania zadania Zarząd w zakresie

tego zadania unieważnia konkurs.



5.  O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej może ubiegać się
organizacją pozarządowa w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust 1 pkt 1b ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która
spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada  co  najmniej  dwuletnie  doświadczenie  w  wykonywaniu  zadań
wiążących  się  z  udzielaniem  porad  prawnych  lub  informacji  prawnych
potwierdzone stosownymi dokumentami;

2) przedstawi  zawarte  umowy  lub  promesy  ich  zawarcia  z  adwokatem,  radcą
prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11, ust. 3, pkt.
2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji
prawnej (Dz. U z 2015 r. poz.1255, z późn. zm.);

3) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie
pisemnego zobowiązania:

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

3.b) zapewnienia  profesjonalnego  i  rzetelnego  udzielania  nieodpłatnej
pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt
interesów.

6. Oferty złożone po terminie, wypełnione niewłaściwie bądź niekompletne oraz złożone
na niewłaściwych drukach nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.

7. Do konkursu nie będą dopuszczone oferty na realizację innego zadania, niż określone
w rozdz. I. ust. 1 Załącznika lub zakładające udział Powiatu Radzyńskiego w kosztach
zadania przekraczający wartość określoną w rozdz. I. ust. 2 Załącznika.

V. Postanowienia końcowe. 
1. Dotacja nie będzie przyznawana na wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją

danego zadania.
2. Treść  ogłoszenia  znajduje  się  na  stronie  internetowej  www.powiatradzynski.pl,

w Biuletynie  Informacji  Publicznej  (BIP)  Starostwa  Powiatowego  w  Radzyniu
Podlaskim  (https://spradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl/)  oraz  tablicy  ogłoszeń
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim (parter).

3. Z organizacją wyłonioną w konkursie zostanie podpisana umowa, w której zostaną
określone  szczegółowe  warunki  prowadzenia  zadania  oraz  sposób  finansowania
i rozliczenia się z przyznanej dotacji.

4. Ze względu na trwające prace legislacyjne nad zmianą ustawy o nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz edukacji prawnej - projekt ustawy druk sejmowy nr 1868 o nieodpłatnej
pomocy prawnej  oraz  edukacji  prawnej  oraz  niektórych  innych  -  Zarząd  Powiatu
zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego konkursu.


