Załącznik nr 1
do uchwały nr 50/211/2015
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 3 listopada 2015 r.

Zarząd Powiatu Raciborskiego
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) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1118 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie do realizacji zadań
publicznych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Raciborski
w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej.
Zadania publiczne Powiatu Raciborskiego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy
prawnej i środki przeznaczone na ich realizację:
1) zadanie nr 1 – Prowadzenie w roku 2016 punktu udzielania nieodpłatnej pomocy
prawnej w Krzyżanowicach, w budynku przy ul. Głównej 5:
 poniedziałek, wtorek, środa od godz. 1100 do godz. 1500,
 czwartek, piątek od godz. 800 do godz. 1200;
2) zadanie nr 2 – Prowadzenie w roku 2016 punktu udzielania nieodpłatnej pomocy
prawnej w Kuźni Raciborskiej, w budynku przy ul. Klasztornej 9:
 poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od godz. 1400 do godz. 1800;
3) wysokość środków przewidzianych na pokrycie kosztów funkcjonowania punktów
obsługi prawnej:
a) zadanie nr 1 – 59 946,00 zł,
b) zadanie nr 2 – 59 946,00 zł.
2. Zadania publiczne realizowane będą w terminie od dnia 01.01.2016 r. do dnia
31.12.2016 r.
3. Zadania, o których mowa w ust. 1 będą realizowane w przypadku przyznania przez
Wojewodę Śląskiego dotacji celowej z budżetu państwa Powiatowi Raciborskiemu
na ich wykonanie.
4. Zadania publiczne tego samego rodzaju nie były finansowane przez Powiat Raciborski
w roku 2015.
5. Ofertę na realizację zadania publicznego należy złożyć w terminie do dnia 25.11.2015 r.
w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Plac Okrzei 4.
6. Na poszczególne zadania, o których mowa w ust. 1 niniejszego ogłoszenia oferent może
złożyć tylko jedną ofertę.
7. Konkurs będzie ważny jeżeli na poszczególne zadanie, o którym mowa
w ust. 1 wpłynie co najmniej jedna oferta spełniająca wymogi formalne.
8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.11.2015 r.
9. Decyzję dotyczącą wyboru najkorzystniejszej oferty podejmuje Zarząd Powiatu
po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
10. Pozostałe warunki uczestnictwa w konkursie dostępne są na stronie bip.powiatraciborski.pl
w zakładce „Organizacje pozarządowe – Konkursy – Ogłoszenia 2015” lub w Referacie
Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Plac Okrzei 4, pokój nr 9B.
11. Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłaszać
swoich kandydatów do Komisji konkursowej do dnia 25.11.2015 r.
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