ZARZĄDZENIE Nr 234.2020
PREZYDENTA MIASTA SKIERNIEWICE
z dnia 28 października 2020 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją oraz edukacją prawną na
terenie Miasta Skierniewice w 2021 roku
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz.
1057), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy
prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 294 ze zm.) zarządzam, co następuje:
§1
1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego wraz z mediacją oraz edukacją prawną na terenie Miasta Skierniewice w
2021 roku.
2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.
§2
Ogłoszenie, które stanowi załącznik do zarządzenia, będzie zamieszczone w Biuletynie
Informacji Publicznej pod adresem www.bip.um.skierniewice.pl, na stronie internetowej
Urzędu Miasta Skierniewice www.skierniewice.eu i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta
Skierniewice w terminie od dnia 29 października 2020 r. do dnia 19 listopada 2020 r.
§3
Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu
i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Skierniewice.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Z up. Prezydenta Miasta
Jarosław Chęcielewski
Zastępca Prezydenta Miasta

Załącznik do Zarządzenia Nr 234.2020
Prezydenta Miasta Skierniewice
z dnia 28 października 2020 r.

OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Skierniewice
z dnia 28 października 2020 r.
w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją oraz edukacją prawną na terenie
Miasta Skierniewice w 2021 roku
Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) w związku z art. 11 ust. 2
ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie
obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 294 ze zm.) ogłaszam otwarty
konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej
pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją
oraz edukacją prawną na terenie Miasta Skierniewice w 2021 roku.
I.

Przedmiot i rodzaj zadania:
Przedmiotem konkursu jest wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność
pożytku publicznego, której zadaniem będzie prowadzenie w 2021 r. punktu nieodpłatnej
pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z
mediacją oraz edukacją prawną na terenie Miasta Skierniewice zlokalizowanego w
Skierniewicach przy ul. Senatorskiej 12. Organizacja powinna zagwarantować współpracę
z mediatorem w razie potrzeby.
W przypadku nieodpłatnej mediacji zakłada się, że przeprowadzenie mediacji będzie
realizowane w zależności od bieżącego zapotrzebowana, czyli zgłoszonych przez osoby
uprawnione potrzeb. Jedno spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji w
zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o
nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji
prawnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 294 ze zm.) podczas dyżuru nie może przekroczyć połowy
czasu trwania dyżuru.
Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
edukacji prawnej oraz mediacji określają przepisy art. 3 , art. 3a, art. 3b, art. 4a ustawy z
dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie
obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 294 ze zm.).

II.

Podmioty uprawnione do złożenia oferty:

O powierzenie prowadzenia w 2021 r. punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc
prawna i świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może ubiegać się organizacja
pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa w art.

4 ust. 1 pkt 1b lub 22a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), która:
1) w przypadku przeznaczenia punktu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej łącznie
spełnia następujące warunki:
a) jest wpisana na listę organizacji pozarządowych, uprawnionych do prowadzenia punktów
na obszarze województwa łódzkiego, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia
2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz
edukacji prawnej, prowadzoną przez Wojewodę Łódzkiego, w zakresie udzielania
nieodpłatnej pomocy prawnej,
b) posiada umowę zawartą z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym, mediatorem
lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej
pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,
c) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:
 poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej
dokumentowaniem,
 profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
 przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w
szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,
2) w przypadku przeznaczenia punktu na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego, łącznie spełnia następujące warunki:
a) jest wpisana na listę organizacji pozarządowych, uprawnionych do prowadzenia punktów
na obszarze województwa łódzkiego, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia
2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz
edukacji prawnej, prowadzoną przez Wojewodę Łódzkiego, w zakresie świadczenia
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
b) posiada umowę zawartą z mediatorem oraz osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3a ustawy z
dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie
obywatelskim oraz edukacji prawnej,
c) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:
 poufności w związku ze świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i
jego dokumentowaniem,
 profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
 przestrzegania zasad etyki przy świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.
III.

Cel konkursu:

Stworzenie na terenie Miasta Skierniewice systemu poradnictwa prawnego i obywatelskiego
oraz prowadzenie działań z zakresu edukacji prawnej.
IV.

Adresaci zadania:

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie
uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
V.

Zasady przyznania dotacji - zlecenia wykonania zadania:
1. Zlecenie realizacji zadania ma formę powierzenia wykonania zadania publicznego
wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację.

2. Dotacja zostanie przyznana na podstawie otwartego konkursu ofert w drodze wyboru
najkorzystniejszej oferty po podjęciu decyzji przez Prezydenta Miasta Skierniewice.
3. Dotacja zostanie przekazana po podpisaniu umowy z wyłonionym oferentem, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy
prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
4. Prezydent Miasta Skierniewice może odmówić podmiotowi wyłonionemu
w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że
podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną
ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną
lub finansową oferenta.
5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania
reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Miastem Skierniewice.
6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
7. Warunkiem powierzenia realizacji zadania jest przekazanie środków na ten cel z
budżetu państwa.
VI.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:

Na powierzenie realizacji zadania pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i
świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i edukacją prawną
na terenie Miasta Skierniewice w 2021 roku” przeznacza się kwotę w wysokości 64 020,00 zł,
w tym na zadanie związane z zakresu edukacji prawnej kwotę 3 960,00 zł.
VII.

Termin i warunki realizacji zadania:

1. Zadanie winno być realizowane w terminie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia
2021 roku, w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu podczas dyżuru trwającego co
najmniej 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1
ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015, poz. 90
ze zm.), w lokalu wskazanym przez Miasto Skierniewice.
2. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona
nieodpłatna pomoc prawna i świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie,
uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na obszarze Miasta
Skierniewice, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin
dziennie. Wydłużenie czasu trwania dyżuru, nie powoduje zwiększenia środków
przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.
3. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu
wizyty, z wyjątkiem o którym mowa w art. 8 ust. 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy
prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
4. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą się stawić w
punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się,
organizacja pozarządowa zapewnia udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub
świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, z wyłączeniem nieodpłatnej
mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na
odległość.
5. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy
i aktów wykonawczych, w tym elektronicznej formy dokumentacji usług nieodpłatnej
pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

6. W ramach umowy, Organizacji pozarządowej powierzy się jednocześnie zadania z
zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w
trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok, w
szczególności w formach, o których mowa w art. 3b ust. 2 ustawy. W umowie mogą
zostać określone preferowane formy realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej.
7. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową
oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa.
8. Oferent wydatkuje przyznane w trybie dotacji środki finansowe w okresie realizacji
zadania, tj. od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
9. Rezultatem zadania będzie zapewnienie mieszkańcom Miasta Skierniewice
dostępności do porad prawnych 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny.
10. Nie dopuszcza się możliwości
przesunięć środków między pozycjami
kosztorysowymi.
11. W ramach realizacji zadania Miasto zapewnia:
1) dostęp do sieci energetycznej, telefonicznej i teleinformatycznej;
2) niezbędne wyposażenie biurowe, w tym urządzenia techniczne.
12. Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
1) zapewnienia udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego
świadczenia poradnictwa obywatelskiego na zasadach określonych w ustawie o
nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz
edukacji prawnej, w tym do prowadzenia niezbędnej dokumentacji określonej w
ustawie,
2) przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych.
13. Prezydent Miasta Skierniewice lub osoby przez niego upoważnione są uprawnione
do dokonywania w każdym czasie kontroli i oceny realizacji zadania publicznego,
a w szczególności:
1) stanu realizacji zadania,
2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,
3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację
zadania,
4) prowadzenia właściwej dokumentacji.
VIII. Termin i sposób składania ofert:
1. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne
oferty realizacji zadania według wzoru określonego w Rozporządzeniu
Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października
2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji
zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018
r. poz. 2057).
2. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta.
3. Do opieczętowanej i podpisanej oferty należy dołączyć następujące załączniki (kopie
wymaganych dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem przez osobę
uprawnioną lub podmioty upoważnione):
1) w przypadku przeznaczenia punktu na nieodpłatną pomoc prawną:
a) kopie decyzji Wojewody o wpisaniu na listę organizacji pozarządowych
uprawnionych do prowadzenia punktów na terenie województwa łódzkiego
w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej;

4.
5.

6.

7.

8.
9.

b) zawarte promesy lub umowy z adwokatem, radcą prawnym, doradcą
podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, na podstawie których
Organizacja będzie świadczyć nieodpłatną pomoc prawną w okresie od
1.01.2021 r. – 31.12.2021 r. na terenie Miasta Skierniewice;
c) oświadczenie o zapewnieniu zastępstwa w przypadku wystąpienia
przeszkody w realizacji zadania.
2) w przypadku przeznaczenia punktu na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego:
a) kopie decyzji Wojewody o wpisaniu na listę organizacji
pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na terenie
województwa łódzkiego w zakresie
świadczenia nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego;
b) zawarte umowy o których mowa w art. 11 ust. 3a ustawy o
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, zawierające
informację, że praca dotyczy świadczenia nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego na terenie Miasta Skierniewice w okresie od 1.01.2021 r. –
31.12.2021 r.,
c) oświadczenie o zapewnieniu zastępstwa w przypadku wystąpienia
przeszkody w realizacji zadania.
Oświadczenie o stanie faktycznym stanowiące Załącznik nr 1 do ogłoszenia.
Organizacja pozarządowa w ramach oferty może przedstawić dodatkowo
porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały
świadczenia w ramach prowadzonego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym służyły asystą
osobom, o których mowa w art. 11 ust. 6b ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o
nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz
edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 294 ze zm.), mającym trudności w
samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności,
podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych.
Zawarte umowy z mediatorami wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje
mediatora, o których mowa w art. 4a ust. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o
nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz
edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 294 ze zm.), którzy w zależności od
zapotrzebowania będą przeprowadzali mediację.
Ofertę w wersji papierowej wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Podawczym
Urzędu
Miasta
Skierniewice,
ul.
Rynek
1,
96-100
Skierniewice,
w kopercie opatrzonej napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i edukacją
prawną na terenie Miasta Skierniewice w 2021 roku” – osobiście lub drogą pocztową
w terminie do 19.11.2020 r. (decyduje data wpływu). Na kopercie należy również
podać nazwę i adres oferenta.
Oferta i wyżej wymienione załączniki powinny być podpisane przez osoby wskazane
w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym równoważnym dokumencie, posiadające
na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta.
Dokumenty powinny być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację osoby
podpisującej (np. czytelny podpis lub parafka wraz z imienną pieczątką osoby
podpisującej).

10. W przypadku składania kopii dokumentów powinny być one potwierdzone za
zgodność z oryginałem przez jedną z osób mających prawo do reprezentacji oferenta,
na pierwszej stronie dokumentu z zastosowaniem formuły: „Za zgodność z
oryginałem strony od … do …”, bądź na każdej ze stron.
11. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa oferta oraz załączniki mogą być
podpisywane przez osoby w nim wskazane.
IX.

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

1. Rozpatrzenie ofert nastąpi niezwłocznie od dnia zakończenia ich przyjmowania.
2. Złożone oferty będą oceniane formalnie i merytorycznie przez Komisję Konkursową
powołaną w drodze zarządzenia przez Prezydenta Miasta Skierniewice. W skład
komisji konkursowej może wchodzić dodatkowo przedstawiciel wojewody.
3. Za spełnienie wymogów formalnych przyjmuje się:
1) złożenie oferty w wymaganej formie, w terminie i w miejscu, określonych
w szczegółowych warunkach otwartego konkursu ofert;
2) złożenie oferty przez uprawniony podmiot (m.in. oferent jest organizacją pozarządową
wpisaną na listę, o której mowa w art. 11 d ust. 1 ustawy o pomocy prawnej,
prowadzoną przez Wojewodę Łódzkiego, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy
prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego);
3) prawidłowe (wypełnione wszystkie pola), kompletne i czytelne wypełnienie oferty;
4) złożenie oferty podpisanej przez osoby uprawnione do reprezentacji;
5) dołączenie do oferty wymaganych załączników.
4. Oferty niespełniające wymogów formalnych nie będą dopuszczone do oceny pod
względem merytorycznym.
5. Kryteria oceny ofert pod względem merytorycznym:
1) możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta;
2) jakość wykonania przez oferenta zadania publicznego;
3) kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego;
4) kwalifikacje osób i doświadczenie, przy udziale których oferent będzie realizował
zadanie publiczne na terenie Miasta Skierniewice;
5) rodzaj i różnorodność form działań edukacyjnych zmierzających do zwiększenia
świadomości społeczeństwa prowadzonych przez oferenta w ramach edukacji
prawnej;
6) jakość prowadzonych przez oferenta w ramach edukacji prawnej działań edukacyjnych
zmierzających do zwiększenia świadomości społeczeństwa;
7) proponowane własne działania promocyjne oferenta dotyczące realizacji zadania
publicznego;
8) współpraca oferenta z jednostkami samorządu terytorialnego.
6. Oferty spełniające wymogi formalne zostaną ocenione pod względem merytorycznym.
7. Konkurs rozstrzyga Prezydent Miasta Skierniewice po zapoznaniu się z opinią komisji
konkursowej, dokonując wyboru oferty najlepiej służącej realizacji zadania. Od
rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu
odwoławczego. Decyzja Prezydenta jest ostateczna.
8. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi niezwłocznie po wyborze oferentów poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Skierniewice oraz
opublikowanie
na
stronie
internetowej
Urzędu
Miasta
Skierniewice
www.skierniewice.eu
oraz
w
Biuletynie
Informacji
Publicznej
www.bip.um.skierniewice.pl.
9. Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zostanie o tym fakcie oraz o terminie

podpisania umowy powiadomiony pisemnie.
10. W przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna oferta lub żadna ze złożonych ofert nie
spełni wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu, konkurs zostanie
unieważniony.
X.

Zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego
konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i
związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji
przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art.
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057)

W latach 2019-2020 na realizację takiego samego rodzaju zadania przeznaczono środki
finansowe w wysokości 64 020,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia
złotych, w tym: 60 060,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych) na
prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego oraz 3 960,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych) na
realizację zadań z zakresu edukacji prawnej.
XI.

Informacje końcowe

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
Administratorem danych osobowych przesłanych w ofertach jest Prezydent Miasta
Skierniewice. Dane zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia otwartego konkursu
ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu administracji rządowej, pn. „
Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego wraz z mediacją oraz edukacją prawną na terenie Miasta Skierniewice w
2021 roku”. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia
i rozliczenia zadania. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z
przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 11, poz. 67).

