UCHWAŁA NR 90/341/2016
ZARZĄDU POWIATU LEGNICKIEGO
z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej
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), art. 4 ust. 1 pkt 1b i art. 15 ust. 2a, ust
2b, ust. 2da i ust. 2e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz § 52 ust. 1 Statutu Powiatu Legnickiego
(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2012 r. poz. 3166) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Powołuje się komisję konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym
konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu
Legnickiego zlokalizowanego w Chojnowie, przy ul. Rynek 20. Komisja działa w składzie:
1) Krzysztof Sowiński – Wicestarosta Legnicki – Przewodniczący komisji;
2) Stanisław Warchoł – Sekretarz Powiatu – członek komisji;
3) Grzegorz Rogos – Kierownik Referatu Administracyjnego – członek komisji;
4) Mirosław Zagrobelny – radca prawny – członek komisji.
2. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący.
3. Komisja wykonuje swoje obowiązki obradując na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału
oferentów.
4. Z tytułu udziału w pracach komisji jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie.
5. Komisja ulega rozwiązaniu wraz z rozstrzygnięciem konkursu ofert.
§ 2. 1. W pierwszym etapie prac komisja konkursowa weryfikuje złożone oferty pod względem
spełniania przez nie wymogów formalnych.
2. Oferty spełniające wymogi formalne są oceniane pod względem merytorycznym
indywidualnie przez każdego z członków komisji, poprzez przyznanie określonej liczby punktów
zgodnie z kryteriami określonymi w ogłoszeniu o konkursie. Punktacji ofert dokonuje się na
formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
3. Do prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, o którym mowa w § 1 ust. 1,
komisja rekomenduje podmiot którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów, obliczoną jako
suma wszystkich cząstkowych ocen punktowych przyznanych jej przez poszczególnych
członków komisji. Wzór zbiorczego formularza oceny merytorycznej stanowi załącznik nr 2 do
uchwały.
4. Przebieg konkursu dokumentuje protokół z prac komisji, który podpisują wszyscy jej
członkowie.
5. O wynikach konkursu komisja informuje niezwłocznie zarząd powiatu, który na podstawie
rekomendacji, o której mowa w ust. 3 dokonuje wyboru oferenta do prowadzenia punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej.
6. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty podaje się do publicznej wiadomości
w sposób określony w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.
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§ 3. W przypadku gdy w konkursie na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie
zostanie wyłoniona organizacja pozarządowa ma zastosowanie przepis art. 11 ust. 12 ustawy
z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Przepis § 2 ust.
6 niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Legnickiego:
Janina Mazur - Starosta Legnicki
Krzysztof Sowiński - Wicestarosta
Zbigniew Kądziołka - Członek Zarządu Powiatu
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Załącznik Nr 1
do uchwały
Zarządu Powiatu Legnickiego
z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej

FORMULARZ OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY
Nazwa oferenta

Nr oferty

Liczba punktów

Kryteria oceny
możliwość stabilnej realizacji zadania publicznego, tj. przedłożenie
zawartych umów lub promes ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym,
doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w ust. 3 pkt 2 ustawy z
dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji
prawnej
kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie
publiczne
kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do
zakresu rzeczowego zadania
zapewnienie przy realizacji udziału środków finansowych własnych lub
pochodzących z innych źródeł
planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia
wolontariuszy i praca społeczna członków
rzetelność, terminowość realizację zadań publicznych w latach
poprzednich i sposób rozliczenia środków finansowych otrzymanych na
ten cel
RAZEM

możliwych
do uzyskania

przyznanych

0-5

0-5
0-5
0-5
0-5
0-5

0 - 30

______________________
czytelny podpis członka Komisji
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Załącznik Nr 2
do uchwały
Zarządu Powiatu Legnickiego
z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej

ZBIORCZY FORMULARZ OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY
Ocena punktowa (suma punktów)
Lp.

Imię i nazwisko członka komisji
Oferta nr 1

Oferta nr 2

Oferta nr 3

Oferta nr …

1
2
3
4
5
…
SUMA punktów

Podpisy członków komisji:

1. ____________________
2. ____________________
3. ____________________
4. ____________________
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