Samodzielny Referat ds. organizacji
pozarządowych
Osoba kierująca komórką:

Salwiusz Marchel
ul. 3 Maja 27-31, 81-364 Gdynia

Adres:

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

Nr telefonu:

58 662-36-78

E-mail:

ngo@gdynia.pl

Samodzielny Referat ds. Organizacji Pozarządowych - odpowiada za koordynację, ewaluację i
rozwój współpracy gminy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz za
koordynację udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, a w szczególności za:
1) udział w opracowywaniu programów współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz
innych aktów prawnych i dokumentów związanych z tą współpracą;
2) realizację i wdrażanie zapisów wieloletniego oraz rocznych programów współpracy gminy z
organizacjami pozarządowymi oraz innych lokalnych aktów prawnych i dokumentów
związanych z tą współpracą;
3) obsługę otwartych konkursów ofert dla organizacji prowadzących działalność pożytku
publicznego na wsparcie lub powierzanie realizacji zadań publicznych związanych z
prowadzeniem Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i nadzór nad tymi zadaniami;
4) współpracę z komórkami organizacyjnymi oraz jednostkami w zakresie współpracy z
organizacjami pozarządowymi, w szczególności w zakresie procedur związanych ze zlecaniem
realizacji zadań publicznych podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego;
5) sporządzanie corocznego sprawozdania z relacji programu współpracy Miasta z
organizacjami pozarządowymi;
6) obsługa prac i współpracę z Gdyńską Radą Działalności Pożytku Publicznego;
7) coroczne przygotowywanie porozumień dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej z
Okręgową Izbą Radców Prawnych w Gdańsku i Pomorską Izbą Adwokacką w Gdańsku;
8) coroczne przygotowywanie umów z wyznaczonymi adwokatami i radcami prawnymi,
udzielającymi nieodpłatnej pomocy prawnej;
9) ustalanie harmonogramu przyjęć przez prawników w ramach punktów nieodpłatnej pomocy
prawnej prowadzonych przez miasto;
10) odbieranie i przechowywanie dokumentacji wytworzonej przez prawników w związku ze
świadczoną pomocą prawną;
11) coroczne wyłanianie organizacji pozarządowych świadczących nieodpłatną pomoc prawną;
12) kontrola wykonywania zleconych zadań z zakresu świadczenia nieodpłatnej pomocy
prawnej;
13) wypełnianie obowiązków informacyjnych wobec wojewody i Ministra Sprawiedliwości.
Sprawy do załatwienia:
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Procedura inicjowania otwartego konkursu ofert na wniosek organizacji pozarządowej
niezależnie od przyjętego harmonogramu konkursów

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający:

Urząd Miasta Gdyni

Odpowiedzialny za treść:

Salwiusz Marchel

Wprowadził informację:

Dorota Nelke

Ostatnio zmodyfikował:

Justyna Krakowska

Data wytworzenia informacji:

09.05.2017

Data udostępnienia informacji:

09.05.2017

Ostatnia aktualizacja:

09.05.2017
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