Zarządzenie Nr 994/WiP/2019
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 31 października 2019 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie: punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Miasta Słupska.
Na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815), art. 5 ust. 4 pkt 2, art.11 ust.
1 pkt 1, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570), §10 ust. 1 Programu współpracy Miasta
Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok będącego załącznikiem do Uchwały Nr
III/29/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu
współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2019
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Ogłaszam otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania w 2020 r. zadań
publicznych polegających na prowadzeniu 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
na terenie Miasta Słupska wraz z realizacją zadania z zakresu edukacji prawnej
co najmniej 1 raz w roku w formach wskazanych w art. 3b ust. 2 ustawy
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz prowadzeniu 1 punktu
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Miasta Słupska wraz
z realizacją zadania z zakresu edukacji prawnej co najmniej 1 raz w roku w formach
wskazanych w art. 3b ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji
prawnej.
2. Ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
1.

§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Współpracy i Promocji.
§ 3.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, na
stronie internetowej Miasta Słupska oraz na tablicy ogłoszeń Słupskiego Centrum Organizacji
Pozarządowych i Ekonomii Społecznej w Słupsku.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Uzasadnienie
1. Wyjaśnienie potrzeb i celu wprowadzenia regulacji.
W myśl ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2019 r. poz. 506,
poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy
do zadań własnych gminy. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570) wskazuje sfery zadań
publicznych, które mogą zostać zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym w drodze
otwartego konkursu ofert.
2. Wskazanie źródeł finansowania.
Budżet Miasta Słupska na 2019 r.

