UCHWAŁA NR 101.131.2020
ZARZĄDU POWIATU W OPATOWIE

z dnia 3 listopada 2020 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie opatowskim
w 2021 r.
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 920), art. 11 ust. la i 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 oraz z 2020 r. poz. 875 i 1086) oraz
art. 15 ust. 2a, 2d i 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), w związku z rozdziałem Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych
„Programu współpracy Powiatu Opatowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”, przyjętego uchwałą nr XXVIII.63.2020 Rady
Powiatu w Opatowie z dnia 18 września 2020 r., uchwala się. co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej zlokalizowanego
w Opatowie, przy ul. Henryka Sienkiewicza 17 w roku 2021, ogłoszonego w dniu 14 października 2020 r.,
zwaną dalej „komisją”.

§ 2.

Do zadań komisji konkursowej należy:

1) zaopiniowanie złożonych ofert w oparciu o tryb i kryteria określone przez Zarząd Powiatu w Opatowie
w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert oraz w oparciu o kryteria zawarte w ustawie z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

2) przedłożenie Zarządowi Powiatu w Opatowie najkorzystniejszej oferty w opinii komisji konkursowej lub listy
najkorzystniejszych ofert rekomendowanych do wyboru albo informacji, że żadna z ofert nie została przyjęta
przez komisję konkursową;
3) sporządzenie i przedłożenie Zarządowi Powiatu w Opatowie protokołu z przeprowadzonej oceny.

§3. 1. Komisja konkursowa zarekomenduje ofertę jako najkorzystniejszą, która spełnia wymogi formalne
i zdobyła największą liczbę punktów w ocenie kryteriów merytorycznych.

2. Każdy członek Komisji oddzielnie ocenia ofertę w oparciu o kartę oceny zawierającą kryteria wyboru oferty
zgodnie z ogłoszeniem.

3.

W przypadku równej liczby zdobytych punktów decyduje głos przewodniczącego.

4.

Członek komisji konkursowej nie może wstrzymać się od oceny oferty.

5. Komisja konkursowa może dokonywać wiążących rozstrzygnięć w obecności przynajmniej połowy swoich
członków.

§ 4.

Komisja konkursowa działa w następującym składzie:

a)

Aneta Werońska - przewodniczący komisji,

b)

Andrzej Gajek - członek,

c)

Anna Piątkowska - członek,

d)

Agnieszka Masternak- protokolant;

§ 5.
2.

1. Komisja konkursowa wykonuje swoje zadania na posiedzeniach.
Przewodniczący komisji konkursowej zwołuje i prowadzi posiedzenia komisji konkursowej.

3. Przewodniczącego komisji konkursowej, w razie jego nieobecności na posiedzeniu, zastępuje wskazany
przez niego członek komisji konkursowej.
1 I

4.

§ 6.

Obsługę administracyjno-biurową komisji konkursowej zapewnia Wydział Organizacji i Nadzoru.
Do zadań Wydziału Organizacji i Nadzoru należy:

1) powiadamianie członków komisji o terminie i miejscu posiedzeń komisji;

2) przechowywanie dokumentacji komisji.

§ 7.

Członkowie komisji konkursowej nie otrzymują wynagrodzenia za udział w pracach komisji konkursowej.

§ 8.

Komisja kończy działalność z chwilą ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Opatowie:
Starosta Opatowski:

Tomasz Staniek

Wicestarosta:

Małgorzata Jalowska

Członkowie Zarządu:

Andrzej Gajek

Krzysztof Hajdukiewicz
Aneta Werońska

