
ZARZĄDZENIE Nr 1663/19 

PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA 

z dnia 15 października 2019 r. 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań  

z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, zm.: poz. 1309; poz.1696), art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy  

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), 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) w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 1b  

i pkt 22a, art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, zm.: poz. 1570), zarządza się, co 

następuje: 

 

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert dla podmiotów uprawnionych na realizację  

w roku 2020 zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej. 

§ 2. W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert, o którym mowa w § 1 ustala 

się szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na realizację ww. zadań, które stanowią 

załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Ostatecznego wyboru ofert dokonuje Prezydent Miasta Gdańska na podstawie 

wyników prac Komisji Konkursowej w składzie: 3 przedstawicieli organizacji 

pozarządowych wskazanych przez Gdańską Radę Organizacji Pozarządowych oraz 3 

przedstawicieli Prezydenta Miasta Gdańska. W skład Komisji Konkursowej może wchodzić 

dodatkowo przedstawiciel Wojewody. 

§ 4. Wzór karty oceny oferty stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 5. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert wywiesza się na tablicach ogłoszeń Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku i Organizatora konkursu, zamieszcza się w Biuletynie Informacji 

Publicznej i na stronach internetowych oraz w systemie elektronicznym Witkac.pl. 

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w Gdańsku. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA 

z up. 

 

/-/ Piotr Kowalczuk 
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA 


