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ZARZĄDZENIE NR 619/2019
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 24 października 2019 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2020 roku zadania publicznego pn.: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz działania związane z edukacją prawną społeczeństwa, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Działając na podstawie:
	art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. 
poz. 294),

art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)


zarządzam, co następuje:

§ 1.
Ogłosić otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2020 roku zadania publicznego 
pn.: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz działania związane z edukacją prawną społeczeństwa, zgodnie 
z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej - tekst ogłoszenia stanowi załącznik 
do zarządzenia.

§ 2.
Na realizację zadania, o którym mowa w § 1, przeznacza się kwotę 192.060,00 zł 
(sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt złotych), ustaloną w oparciu o kwotę bazową przyjętą Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1930), w tym:
180.180,00 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt złotych) na prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej (po 60.060,00 zł na każdy punkt),
11.880,00 zł (jedenaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych) na realizację                      zadań z zakresu edukacji prawnej realizowanych 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 (na jeden punkt przeznacza się 3.960,00 zł). 

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



