UCHWAŁA NR 1045/ 2020
ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 26 listopada 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2021 roku oraz zawarcia
z oferentami umów o realizację zadania publicznego

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 15 ust. 2h 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 i 7 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji
prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1467 oraz z 2020 r. poz. 875 i
1086) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się wybór następujących ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej
pomocy
prawnej
lub
świadczenia
nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego
na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2021 roku:

1)

oferty zgłoszonej przez Fundację Młodzi Ludziom, 96-130 Głuchów,
Borysław 49 w zakresie powierzenia prowadzenia punktu przeznaczonego
na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego
w 2021 roku;

2)

oferty zgłoszonej przez Fundację Młodzi Ludziom, 96-130 Głuchów,
Borysław 49 w zakresie powierzenia prowadzenia punktu przeznaczonego
na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu
łódzkiego wschodniego w 2021 roku.

§ 2. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie z oferentami, o których mowa w § 1 pkt. 1 i 2
uchwały, umów dotyczących realizacji zadania publicznego, o którym mowa w § 1 uchwały.

2. Umowy, o których mowa w ust. 1, zawierają w szczególności:
1) wskazanie miejsca i czasu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
2) informację o możliwości wydłużenia, na żądanie Starosty Łódzkiego Wschodniego,
czasu trwania dyżuru do co najmniej 5 godzin dziennie, w przypadku, o którym mowa
w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r.

U?ypoz. 294; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1467 oraz z 2020 r. poz. 875 i 1086), w ramach
wynagrodzenia za udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
3) określenie sposobu korzystania z lokalu, w którym będzie usytuowany punkt
nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
4) wskazanie niezbędnych urządzeń technicznych, w tym zapewniających dostęp do bazy
danych aktów prawnych umożliwiający udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej
lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
5) zasady zapewnienia dostępu do bazy aktów prawnych umożliwiającego udzielenie
nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego;
6) zasady zapewnienia przez adwokata lub radcę prawnego zastępstwa w przypadku, gdy
nie będzie on w stanie osobiście udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej lub zasady
zapewnienia przez doradcę, o którym mowa w art. 11 ust. 3a ustawy z dnia 5 sierpnia
2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim
oraz edukacji prawnej, zastępstwa w przypadku, gdy nie będzie on w stanie osobiście
świadczyć nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
7) sposób organizowania w punkcie spotkania z mediatorem, o którym mowa
w art. 8 ust. 12 pkt 1 ww. ustawy.

3. W umowach, o których mowa w ust. 2 oferentom, o których mowa w § 1 pkt. 1 i 2
uchwały, powierzy się jednocześnie zadania z zakresu edukacji prawnej, realizowane
w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w wymiarze co najmniej
jednego zadania na rok na każdy punkt, w szczególności w formach, o których mowa
w art. 3b ust. 2 ww. ustawy. W umowie Starosta Łódzki Wschodni może określić
preferowane formy realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej.
§ 3.
Do zawarcia umów, o których mowa w § 2 ust. 1 uchwały, upoważnione są
osoby wskazane w Uchwale nr 26/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 13
grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Członków Zarządu Powiatu Łódzkiego
Wschodniego do zawierania i podpisywania umów związanych z bieżącą działalnością
powiatu, realizacją zakupów inwestycyjnych oraz realizacją zadań inwestycyjnych przyjętych
do realizacji w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

§4.1.
W 2021 roku przeznacza się łączną kwotę 126 060,00 zł (słownie: sto
dwadzieścia sześć tysięcy sześćdziesiąt złotych 00/100), która pochodzić będzie z dotacji
celowej udzielonej Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu z budżetu państwa z części będącej
w dyspozycji Wojewody Łódzkiego:

1) kwotę 60 060,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych 00/100)
na realizację zadania, o którym mowa w § 1 pkt 1 uchwały,

2) kwotę 2 970,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych 00/100)
na realizację zadania, o którym mowa w § 2 ust. 3 uchwały, w zakresie dotyczącym
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,

3) kwotę 60 060,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych 00/100)
na realizację zadania, o którym mowa w § 1 pkt 2 uchwały,
4) kwotę 2 970,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych 00/100)
na realizację zadania, o którym mowa w § 2 ust. 3 uchwały, w zakresie dotyczącym
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

2. Wyraża się zgodę na udzielenie dotacji oferentom, o których mowa w § 1 pkt. 1 i 2
uchwały, w kwotach o których mowa w ust. 1, na realizację zadań wskazanych w ust. 1.
3. Szczegółowe warunki przyznawania dotacji, w tym sposób i formę jej przekazywania
oraz warunki rozliczenia zadania określą umowy, o których mowa w § 2 ust. 1 uchwały.

4. Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania
powierzonego do realizacji. Za koszty kwalifikowane uznane będą wydatki poniesione
w terminie realizacji zadania wskazanym w umowie.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Łódzkiego
Wschodniego.
§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Starosta - Andrzej Opala

I-I Andrzej Opala

Wicestarosta - Ewa Gładysz

----------------------

Członek Zarządu - Paweł Pomorski

I-I Paweł Pomorski

Członek Zarządu - Marta Stasiak

---------------------

Członek Zarządu - Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz

I-I Klaudia ZaborowskaGorzkiewicz

