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ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU_BIAŁEJ

Z DNIA Ol, grudnia2015 r.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowych do oceny ofert na realżację zadania
publicznego Powiatu Bielskiego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016r.

Na podstawię art.32 ust.1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnta 5 czetwca 1998 r. o samotządzie
powiatowym (tj.Dz.U. z2015 poz, 1445) art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i art. 15 ust. 2a-2b oraz
żd-zf ustawy z dnta 24 kwiętnta 2003 r, o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie
(t1. Dz. U. z 2014 roku, poz. IlI8, z poźn. zm.), uchwały Nr Y1161109115 Rady Powiatu
w Bielsku-Białej z dnta 22 pńdziernika 2015 roku w sprawie: rocznego programu współpracy
Powiatu Bielskiego z organizacjarri pozatządowymi otaz z podmiotami wymienionymi w art. 3

ust 3 ustawy z dnta 24 kwietnia2003 roku o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie
na rok 2076, zpóźn, zm.

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§1

Powołaó Komisję Konkursową do oceny ofert na realtzację zadania publicznego Powiatu
Bielskiego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
w 2016 roku, w składzie:

Przewodniczący

Członek

Członek

Katarzyna Adamiec

Halina Kopeć

Beata Jura

Członek Sylwia Tomiak

§2

Ustala Regulamin pracy Komisji Konkursowej do
Powiatu Bielskiego w zakresie powierzenia
prawnej w 2076r, w brzmieniu jakw załączniku nr

Członek Zarządu Powiatu w Bielsku- Białej.

sekretarz powiatu.

Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Starostwa
Powiatowego w Bielsku,Białej,

Pracownik Wydziału Organizacji i Nadzoru
Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej.

oceny ofert na rcalizację zadania publicznego
prowadzenia puŃtów nieodpłatnej pomocy
1 do UchwaĘ.



§3

Wykorranie uchwĄ powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 385/2015
Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 02 grudnia 2015

Regulamin Komisji Konkursowej w sprawie oceny ofert na realizację zad,ania
publicznego Powiatu Bielskiego w zakresie powierzenia prowad zeniapunktów

nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 roku.

§1

komisja konkursowa, zvvana dalej ,,komisją", wykonuje swoje zadania na
posiedzeniach zamkniętych, bęz udzialu oferentów.
Pracami Komisj i kieruj e Przewodni czący.
Komisja podejmuje decyzje w składzie minimum 4 osób.
W sprawach proceduralnych Komisja podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym
nłrykłą większością głosów.
Komisja ocenia jedynie oferty kompletne pod względem formalnym.
OcenY kompletności oraz zgodności poszczególnych ofert z wymogami formalnymi
tj. zakresem zńafl, określonych w ogłoszeniu konkursowym dókonuje WydŻiał
Orgarizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej.

§2
W skład Komisji powołuje się:

a. przedstawi cieli Zatządu Powiatu,
b. Przedstawicieli komórek organizaclnych odpowiedzialnych zaptzygotowanie

i przeprow adzenię konkursów,
c. minimum dwie osoby wskazane ptzez organizacje pozaruądowe,

z vrrYłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe, które
reprezenĘą podmioty biorące udział w konkursie, chyba że żadna
z organizacji nie wskaże osób do składu komisji.

Komisja konkursowa może korzystać z pomocy osób posiadających specjalistyczną
wiedzę z dziedziny obejmującej zakres zadań publicznych, których koŃurs dotyczy.
OsobY te mogą w szczególności uczestniczyć w pracach komisji z głosem dorudczym
oraz wydawaó opinie.

§3
1. Do zadańKomisji należy:

a) ocena ofert zgodnie z kryteriamiptzyjętymi w ogłoszeniu konkursowym,
b) zaProPonowanie Podziału środków prr"rou"ionych na realizację zadania

pomiędzy poszczegó|ne oferty, biorąc pod uwagę wyniki ich oceny.

2.

J
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2.
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§4

Do członków Komisji biorących udzial w opiniowaniu ofen stosuje się przepisy
ustawY z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego
(t j. Dz. U . z 20 l 3t., poz. 267 z poźn.zm.) dotyczące wyłączeniapracownika.
Przedstawiciel Wydziału Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Bielsku-
Białej odbiera od każdego zczłonków oświadczenie o podleganiu lub niepodleganiu
wyłączeniu z prac Komisji.
W przypadku wystąpienia przesłanek dot. wyłączenia cz-łoŃa Komisji wyłączeńa
dokonuj e Zarząd Powiatu.
W PrzYPadku wyłączenia członka Komisji, będącego przedstawicielem organizacji
Pozarządowych - nowego człoŃawybiera się spośród listy kandydatów zgłószonyóh
Podczas naboru na członków Komisji. W przypadku braku kandydatów zgłoszon}ch
podczas naboru, nowego cńoŃaproponuje nięnryłocznie zarząd,powiatu 

-

Nowych członków powołuje Zarząd Powiatu w drodze uchwały.

§5

Członkowie Komisji przy ocenie poszczęgólnych ofert stosują następujące kryteria
i skalę ocen:

a. ocena możliwoŚci realizacjt zadania publicznego przez organizację
pozarządową spójność ofert - (punkty 0-10);

b. ocena proponowanej jakości wykonania zadania, kwalifikacjei doświadczenie osób świadczących pomoc prawną przy udziale który;h
organizacjapozarządowa będzie ręalizować zadaniepubliczne - (punkty o-io);

c. analiza i ocena realizacji zleconych zadń publicmych w prźypadku
organizacji pozarządowej, która w latach poprzednich realizowia zadania
Publiczne w zakresie pomocy prawnej i informacji prawnej. Oceniana będzie
rzetelnoŚÓ terminowoŚÓ otaz sposób rozliczania otrzymanych środków
finansowych - (punkty 0-10);

d. posiadane rekomendacje- (punkty 0-10);
e. czas związaniaz ofertą- (punkty 0-10).

StoPień sPełniania kazdego z powyżsrych kryteriów przez złożonąw koŃursie ofertę
Podlega osobnej ocenie przęz kazdego z cńoŃów Komisji zgodnie z podanąskalą
punktów o której mowa w ust. 1 pkt a - e. niniejszego §.
członkowie komisji oceniają oferty wpisując oceny w kartę ocen, zawierającą
nazwę otganizacji zgłaszającej ofertę, nazwę realizowanego zadania, wolne poiu-nu
wpisanie ocen cząstko*y9h według kryteriów podanycń w § 5 ust.l oraz ocenę
łączną. każdy arkusz zo staj e p o dpi s any przęz o.obę dokbnuj ącą"o."rry.ocena łączna danej oferty wystawiona przez człońia- komisji jest sumą
wystawionych ocen cząstkowych.
ocena końcowa danej oferty jest sumą ocen łącznych wystawionych ptzęz
po szczególnych członków Komisj i.
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§6

, 1, Za najkotzYstniejsze uznaje się oferty, które otrzymały kolejno najwięks zą liczbępunktów.
2, Z czYnnoŚci Komisji sporządza się protokół wraz z załączrikiem zawierającym

ProPozYcję rod7ału Środków pomiędzy poszczególne oferty, którą przekazuje sięzarządoń powiatu do zatwierd zenia w droł. uc trivały.

§7

zapracęw komisji nie przysługuje wynagrodzenie, ani zwrot kosźów podtóĘ.

§8

obsługę administracyjno-technic^lą. -5"tl.ji zapewnia Wydział organtzacjii Nadzoru Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej. 
---r-'


