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PREZYDENT MIASTA OPOLA 

 

ogłasza otwarty konkurs ofert  

 

na powierzenie w 2021 r. organizacjom pozarządowym realizacji w Opolu    

 nieodpłatnej pomocy prawnej lub 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, lub nieodpłatnej mediacji 

 

skierowany do 

organizacji pozarządowych, prowadzących statutową działalność z zakresu udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji i wpisanych na 

listę organizacji pozarządowych, uprawnionych do prowadzenia ww. punktów na obszarze danego 

województwa, prowadzonej przez właściwego Wojewodę, zwanej dalej: „listą Wojewody”.   

 

I. Podstawy prawne   

 

1. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie 

obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.), zwana dalej: „ustawą 

o nieodpłatnej pomocy prawnej”.  

2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) zwana dalej: „ustawą o pożytku”. 

3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.). 

4. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia  

24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji 

zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057), 

zwane dalej: „rozporządzeniem w sprawie wzorów”. 

5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy 

prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2492 z późn. zm.). 

6. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wysokości kwoty 

bazowej w 2021 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1501). 

7. Uchwała nr II/36/18 Rady Miasta Opola z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniego programu 

współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 

2019-2021, zmieniona uchwałą  nr XVII/346/19 Rady Miasta Opola z dnia 24  października 2019 r. 

8. Uchwała nr XVII/347/19 Rady Miasta Opola z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia 

Programu współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi 

podmiotami na rok 2020, zmieniona uchwałą nr XXV/504/20  Rady Miasta Opola z dnia 30 kwietnia 

2020 r. 

 

II. Rodzaj zadania publicznego 

 

Priorytet: udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej 

społeczeństwa   
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Cele i działania:  

1) prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej;   

2) prowadzenie 2 punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  lub zgodnie z art. 11 ust. 2b 

ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej,   

zwanych łącznie dalej: „zadaniem publicznym”. 

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obejmują - każdy -   

nieodpłatną mediację w zakresie ustalonym w art. 4a ust. 1 pkt 1-3 i 5 ustawy o nieodpłatnej pomocy 

prawnej oraz edukację prawną. 

 

Jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będzie - zgodnie z art. 8 ust. 13 ustawy 

o nieodpłatnej pomocy prawnej - punktem specjalizacyjnym w zakresie nieodpłatnej mediacji, 

prowadzącym mediację w pełnym zakresie, tj. zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy 

prawnej.     

 

Beneficjenci: osoby uprawnione na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. 

 

Oczekiwane zmiany społeczne: Zwiększenie świadomości prawnej mieszkańców Opola, w tym 

cudzoziemców zamieszkujących w Opolu. 

 

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego w 2021 r. 

 

I. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego i  koszty 

pokrywane z dotacji: 

 

Kwota do przekazania 1 organizacji na realizację 1 punktu:  

 

1) Rocznie: 60.060,00 zł (miesięcznie: 5.005,00 zł) na wynagrodzenie dla osób udzielających 

nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczących nieodpłatne poradnictwo obywatelskie lub 

realizujących nieodpłatną mediację w punkcie specjalizacyjnym w zakresie nieodpłatnej 

mediacji;  

 

2) 3.300,00. zł na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji prawnej powierzone organizacji 

pozarządowej w każdym punkcie na cały rok.  

 

Łączna kwota dotacji do przekazania na 1 punkt wraz z mediacją i edukacją prawną: 63.360,00 zł. 

 

Łączna kwota dotacji do przekazania na 3 punkty wraz z mediacją i edukacją prawną: 190.080,00 zł. 

 

IV. Zasady przyznawania dotacji    

 

1. Dotacje przyznaje się na warunkach określonych w umowie na powierzenie realizacji zadania 

publicznego i pod warunkiem, że organizacja pozarządowa zapewnia osoby do realizacji zadania 

posiadające stosowne uprawnienia, wymagane ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej.   
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1) Organizacja pozarządowa realizując zadanie publiczne określa: 

1) imienny przydział zadań; 

2) harmonogram realizacji zadania publicznego;  

3) rozwiązania w razie nieobecności lub innej niedyspozycji osób udzielających pomocy 

prawnej lub świadczących nieodpłatne poradnictwo obywatelskie lub realizujących 

nieodpłatną  mediację (zastępstwa); 

4) sposób realizacji edukacji prawnej. 

2) Organizacja pozarządowa odpowiada za rezultaty wykonania zleconego zadania publicznego.    
3) Organizacja pozarządowa zobowiązuje się w umowie na powierzenie realizacji zadania 

publicznego do: 

1)  wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania 

publicznego i rozliczenia dotacji zgodnie z ustalonymi w tej umowie warunkami; 

2) umożliwienia przedstawicielom Prezydenta Miasta Opola wykonywania czynności 

kontrolnych w związku z realizacją zadania publicznego, na warunkach określonych 

w umowie na powierzenie realizacji zadania publicznego; 

3) monitorowania rezultatów realizacji zadania publicznego; 

4) przygotowania sprawozdania z realizacji zadania publicznego.  

4) O powierzenie prowadzenia punktu na obszarze danego województwa może ubiegać się 

organizacja pozarządowa, która prowadzi działalność w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 

1b lub 22a ustawy o pożytku oraz jest wpisana na listę Wojewody, o której mowa w art. 11d ust. 1 

ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.   

 

V. Termin i warunki realizacji zadania publicznego 

 

1. Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego w 2021 r.: 

1) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, z uwzględnieniem wizyt domowych zgodnie 

z zapotrzebowaniem; 

2) świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2b ustawy 

o nieodpłatnej pomocy prawnej, z uwzględnieniem wizyt domowych zgodnie 

z zapotrzebowaniem;  

3) prowadzenie punktu specjalizacyjnego w zakresie nieodpłatnej mediacji; 

4) prowadzenie nieodpłatnej mediacji w każdym punkcie w ramach stwierdzonych potrzeb; 

5) realizację edukacji prawnej w każdym punkcie.  

2. Umowa na powierzenie realizacji zadania publicznego zawierana jest na 2021 r. Zadanie publiczne  

realizowane jest począwszy od dnia 2 stycznia 2021 r. 

3. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje zadania, określone w art. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy 

prawnej. 

4. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje zadania, określone w art. 3a ustawy o nieodpłatnej 

pomocy prawnej. 

5. Nieodpłatna mediacja obejmuje zadania określone w art. 4a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. 

6. Edukacja prawna obejmuje działania edukacyjne, o których mowa w art. 3b ustawy o nieodpłatnej 

pomocy prawnej. 

7. Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatna mediacja i edukacja prawna będą realizowane przez 

organizację pozarządową w 1 punkcie:  

https://sip.lex.pl/#/document/17030487?unitId=art(4)ust(1)pkt(22(a))&cm=DOCUMENT
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        Dom Dziennego Pobytu „Złota Jesień”, ul. Hubala 4 w Opolu w godzinach ustalonych 

z organizacją. 

8. Poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja i edukacja prawna będą realizowane przez 

organizacje pozarządowe w 2 punktach (lub nieodpłatna pomoc prawna w sytuacji, o której mowa 

w art. 11 ust. 2b ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej) 

1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Małopolska 20a w Opolu w godzinach ustalonych 

z organizacją; 

2) Centrum Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Opola, ul. Damrota 1 w Opolu 

w godzinach ustalonych z organizacją, począwszy od godz. 14.00. 

9. Punkt specjalizacyjny w zakresie prowadzenia nieodpłatnej mediacji wraz z edukacją prawną będzie 

realizowany w Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu, ul. Damrota 1 w wybranych dniach 

tygodnia. 

10. W czasie obowiązywania stanu epidemii i w celu przeciwdziałania COVID-19 świadczenie 

nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, prowadzenie nieodpłatnej 

mediacji i realizacja edukacji prawnej może odbywać się zdalnie na warunkach określonych w 

umowie o powierzenie realizacji tych zadań oraz każdorazowo zgodnie z ustalonymi w powszechnie 

obowiązującym prawie nakazami, zakazami czy ograniczeniami. 

11. Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja będą 

udzielane w 2021 r. od poniedziałku do piątku, przez co najmniej 4 godziny dziennie (z możliwością 

wydłużenia tego czasu do co najmniej 5 godzin dziennie na każde żądanie Prezydenta Miasta Opola 

i wyłącznie w ramach otrzymanej dotacji) w godzinach ustalonych z organizacją pozarządową 

w umowie na powierzenie realizacji zadania publicznego, w każdym punkcie nieodpłatnej pomocy 

prawnej, z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 i 1a ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach 

wolnych od pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 90 z późn. zm.).  

12. W przypadku zamknięcia lokalu, w którym prowadzony jest punkt realizujący zadanie publiczne 

godziny przypadające w dniu zamknięcia lokalu podlegają odpracowaniu w inne dni ustalone 

pomiędzy Urzędem Miasta Opola a organizacją pozarządową, której powierzono realizację zadania 

publicznego i organizującą pracę w danym punkcie.   

13. Każdy punkt realizuje 1 raz w kwartale wizyty domowe dla osób uprawnionych, zgłoszonych 

uprzednio do Urzędu Miasta Opola, chyba że z powodu ograniczeń wynikających ze stanu epidemii 

nie będzie to możliwe. 

14. Nieodpłatną pomoc prawną mogą świadczyć osobiście wyłącznie osoby wskazane w art. 5 oraz 

art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. 

15. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie mogą świadczyć osoby wskazane w art. 11 ust. 3a ustawy 

o nieodpłatnej pomocy prawnej, zwane we wspomnianej ustawie - doradcami. 

16. Nieodpłatną mediację mogą świadczyć osoby wskazane w art. 4a ust. 5-8 ustawy o nieodpłatnej 

pomocy prawnej. 

17. Organizacja pozarządowa zapewnia udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz prowadzenie nieodpłatnej mediacji a także 

realizowanie edukacji prawnej na zasadach określonych w ustawie  o nieodpłatnej pomocy prawnej. 

18. Organizacja pozarządowa ponosi pełną odpowiedzialność za realizację powierzonego jej zadania 

publicznego, a w szczególności: 

1) za działania niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz z umową na powierzenie 

realizacji zadania publicznego zawartą z Miastem Opole; 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgaydoojvheztsltqmfyc4mzqga3dinzvga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgaydoojvhezts
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2) za dopuszczenie osób nieuprawnionych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz prowadzenia nieodpłatnej mediacji; 

3) za udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji osobom nieuprawnionym; 

4) za brak ochrony danych osobowych; 

5) za nierzetelne, nieprofesjonalne i niewyczerpujące udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 

świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; 

6) za niestaranne prowadzenie wymaganej dokumentacji lub jej nieprowadzenie albo nieprzekazanie 

jej Prezydentowi Miasta Opola; 

7) za nieprzeprowadzenie działań w zakresie edukacji prawnej zgodnie z zawartą umową 

o powierzenie realizacji zadania publicznego.  

19. Organizacja pozarządowa, realizująca zadania publiczne otrzymując dotację, ponosi 

odpowiedzialność za szkody, wyrządzone przez osoby udzielające nieodpłatnej pomocy prawnej,  

świadczące nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, prowadzące nieodpłatną mediację za szkody 

wyrządzone przez te osoby, chyba że osoba realizująca ww. zadanie  odpowiada na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach.   

20. Organizacja pozarządowa w ramach oferty może przedstawić dodatkowo porozumienia  

o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego 

punktu, w tym służyły asystą, w szczególności klientom punktów, będącymi osobami 

z niepełnosprawnością lub w podeszłym wieku.   

21. Organizacja, która zostanie wykreślona z listy Wojewody nie może realizować zadań z zakresu, 

który podlega wykreśleniu. Z taką organizacją Prezydent Miasta Opola rozwiązuje umowę 

na powierzenie realizacji zadania publicznego i określa wysokość dotacji do zwrotu.   

 

VI. Termin i zasady składania ofert 

 

1. Oferty należy składać według wzorów określonych w rozporządzeniu w sprawie wzorów. 

2. Kserokopie dokumentów, dołączonych do oferty powinny być potwierdzone za zgodność 

z oryginałem (każda strona). 

3. Na każdy punkt nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

Organizacja składa odrębną ofertę.  

4. Oferty należy składać w teczce umożliwiającej dopięcie ich do segregatora (z wykluczeniem sposobu 

trwałego spinania dokumentów – bindowanie, zszywanie itp.) z oznaczeniem nazwy i adresu 

podmiotu oraz w zamkniętej kopercie z dopiskiem:  „Konkurs ofert na powierzenie organizacjom 

pozarządowym w 2021 r. realizacji w Opolu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji”; 

5. Oferty należy składać do Centrum Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Opola,  ul. Damrota 1 

w Opolu 45-064, w pokoju nr 205 w godzinach od 7
30

 do 15
30

 (od poniedziałku do środy), od 7
30

 do 

17
00

 (w czwartki), od 7
30

 do 12
00

 (w piątki) w  terminie 21 dni od daty podania do publicznej 

wiadomości niniejszego ogłoszenia.    

6. UWAGA: Oferty, które wpłyną po terminie pozostaną bez rozpatrzenia (liczy się DATA 

FAKTYCZNEGO WPŁYWU oferty do Centrum Dialogu Obywatelskiego, A NIE DATA 

NADANIA w placówce pocztowej lub kurierskiej).   

7. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, w oficjalnym serwisie 

internetowym Miasta Opola (www.opole.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Opola. 

http://www.opole.pl/
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8. Złożone oferty nie podlegają zwrotowi. 

 

VII.   Tryb i termin dokonania wyboru ofert 

 

1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie 

o pożytku oraz ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej.   

2. Rozpatrywane przez komisję będą wyłącznie oferty, spełniające wszystkie wymogi formalne i złożone 

przez uprawnione organizacje pozarządowe, a także oferty prawidłowo podpisane. 

3. Oferty, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w obowiązujących w tym 

zakresie przepisach prawnych oraz w niniejszym ogłoszeniu lub nie spełniają któregokolwiek 

wymogu formalnego podlegają odrzuceniu.   

4. Prezydent Miasta Opola może uzależnić rozpatrzenie oferty od złożenia – w ustalonym terminie – 

dodatkowych informacji, wyjaśnień i dokumentów. 

5. Decyzję podejmuje Prezydent Miasta Opola po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej.  

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30 listopada 2020 r. 

7. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do publicznej wiadomości - niezwłocznie po 

rozstrzygnięciu konkursu, najpóźniej do dnia 30 listopada 2020 r. – w Biuletynie Informacji 

Publicznej, w oficjalnym serwisie internetowym Miasta Opola (www.opole.pl) oraz na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta Opola.   

8. Od rozstrzygnięcia konkursu organizacji pozarządowej, biorącej udział w konkursie, nie przysługuje 

odwołanie.  

9. Organizacja pozarządowa, biorąca udział w konkursie, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników 

konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty. 

10. Umowy na powierzenie realizacji zadania publicznego w Opolu w 2021 r. zostaną przedłożone do 

podpisu organizacjom pozarządowym wyłonionym w niniejszym konkursie w terminie do dnia 30 

grudnia 2020 r.  

 

UWAGA: 

1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta. 

2. W przypadku, gdy w otwartym konkursie ofert nie wpłynie żadna oferta na powierzenie 

prowadzenia punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego albo żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów konkursu w części 

dotyczącej świadczenia w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, organizacji 

pozarządowej powierza się prowadzenie wszystkich punktów z przeznaczeniem na udzielanie 

nieodpłatnej pomocy prawnej. 

3. W przypadku, gdy w otwartym konkursie ofert nie wpłynie żadna oferta na powierzenie 

prowadzenia punktu specjalizacyjnego z zakresu nieodpłatnej mediacji albo żadna ze 

złożonych ofert nie spełni wymogów konkursu w części dotyczącej prowadzenia punktu 

specjalizacyjnego z zakresu nieodpłatnej mediacji, organizacji pozarządowej powierza się 

prowadzenie punktu poradnictwa obywatelskiego, z zastrzeżeniem ust. 2.   

4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotacja zostanie przyznana organizacji 

pozarządowej, która daje najwyższe gwarancje realizacji zadania publicznego na najwyższym 

poziomie.   

http://www.opole.pl/
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5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania, w tym przeznaczenie, rozliczenie i zwrot 

dotacji regulować będzie umowa na powierzenie realizacji zadania publicznego zawarta pomiędzy 

Miastem Opole a organizacją pozarządową, wyłonioną w drodze konkursu. 

6. Prezydent Miasta Opola może odmówić przyznania dotacji organizacji pozarządowej wyłonionej  

w konkursie, jeżeli zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności, podważające jej 

wiarygodność merytoryczną lub finansową jako Oferenta.  

7. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), administratorem danych osobowych zawartych 

w przesłanych ofertach jest Prezydent Miasta Opola. Dane zostaną wykorzystane na potrzeby 

przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie 

prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

lub nieodpłatnej mediacji  na terenie Miasta Opola w 2021 roku. 

8. Z organizacją, której zostanie powierzone zadanie publiczne zostanie zawarta umowa o powierzeniu 

przetwarzania danych osobowych. 

 

VIII. Kryteria stosowane przy wyborze ofert  

 

1. Wyboru organizacji pozarządowej na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz punkt specjalizacyjnego w zakresie nieodpłatnej 

mediacji dokonuje się wyłącznie spośród tych podmiotów, które zostały dopuszczone do konkursu 

na podstawie pozytywnej oceny formalnej. Pozytywna ocena formalna oznacza spełnienie 

wszystkich wymogów formalnych.  

2. Wyboru organizacji pozarządowej dokonuje się na podstawie kryteriów oceny merytorycznej. 

3. Kryteria oceny formalnej i merytorycznej określa Karta oceny, stanowiąca załącznik do niniejszego 

ogłoszenia. 

 

IX.   Unieważnienie konkursu 

 

1. Prezydent Miasta Opola unieważnia konkurs w sytuacji, gdy: 

1) nie złożono żadnej oferty lub  

2) żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu. 

2. Informacja o unieważnieniu konkursu zostanie podana niezwłocznie do publicznej wiadomości  

w Biuletynie Informacji Publicznej, oficjalnym serwisie internetowym Miasta Opola (www.opole.pl) 

oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Opola. 

 

X. Zadania publiczne tego samego rodzaju zrealizowane w latach 2016-2020 przez organ 

administracji publicznej oraz związane z nimi koszty 

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego 
Przyznana dotacja 

(zł) 

1 

Fundacja HONESTE VIVERE  

Stowarzyszenie OPPEN 

Stowarzyszenie QUISSISANA 

Realizacja nieodpłatnej pomocy prawnej przez 

organizacje pozarządowe w Opolu w 2016 r. 
179.839,00  zł 

http://www.opole.pl/
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2 
Fundacja HONESTE VIVERE  

Stowarzyszenie OPPEN 

Realizacja nieodpłatnej pomocy prawnej przez 

organizacje pozarządowe w Opolu w 2017 r. 
182.177,64 zł 

3 

Stowarzyszenie OPPEN 

Stowarzyszenie QUISSISANA 

Fundacja VICTIM 

Realizacja nieodpłatnej pomocy prawnej przez 

organizacje pozarządowe w Opolu w 2018 r. 
182.177,64 zł 

4 
Stowarzyszenie OPPEN 

Fundacja VICTIM 

Realizacja nieodpłatnej pomocy prawnej przez 

organizacje pozarządowe w Opolu w 2019 r. 
190.080,00 zł 

5 

Stowarzyszenie OPPEN 

Fundacja TOGATUS PRO 

BONO 

Realizacja nieodpłatnej pomocy prawnej i 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  wraz z 

nieodpłatną mediacją i edukacją prawną przez 

organizacje pozarządowe w Opolu w 2020 r. 

190.080,00 zł 

 

 

 


