
Zarządzenie nr PM-110/18 
Prezydenta Miasta Gliwice 

  z dnia 11grudnia 2018 r. 

w sprawie zmiany zarządzenia Nr PM-110/18 z dnia 11 grudnia 2018 r. o rozstrzygnięciu 
otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia 
punktów przeznaczonych na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej i /lub świadczenia 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 r. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. 994 z późn.zm) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 3 w zw. z art. 15 
ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) w zw. z art. 11 ust. 2 
ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 z późn.zm) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Nr PM-110/18 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia 
otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia 
punktów przeznaczonych na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub 
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 r. dokonać zmiany 
załącznika, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest naczelnik Wydziału Zdrowia 
i Spraw Społecznych. 

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawuję osobiście. 

§ 4 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 

(-) Zastępca Prezydenta Miasta 

Krystian Tomala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcnjrge3ta
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcnjxg44dm


Załącznik do Zarządzenia nr PM-110/18. 
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 11 grudnia 2018 r. 

 
 

Lista podmiotów, którym przyznana będzie dotacja na realizację zadania 
w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 r. 
 
 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Dotacja 

1. 

Fundacja Togatus 
Pro Bono 
ul.Warmińska 7/1 
10-544 OLSZTYN 

1. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy 
prawnej w 2019r. w Gliwicach, przy ul. 
Kopernika 63. 

63.525,00 zł 

2. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy 
prawnej w 2018 r. Gliwicach przy  
ul. Partyzantów 25 w godzinach od 13:15 
do 17:15. 

63.525,00 zł 

 
 
Lista podmiotów, którym przyznana będzie dotacja na realizację zadania 
w zakresie świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 r. 
 
 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Dotacja 

1. 

Stowarzyszenie Na 
Rzecz Rodziny  
ul. Omańkowskiej 1 
41-500 CHORZÓW 

3. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy 
prawnej w 2019r. w Gliwicach, przy ul. 
Gierymskiego 7. 

63.525,00 zł 

4. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy 
prawnej w 2018 r. Gliwicach przy  
ul. Partyzantów 25 w godzinach od 9.00 do 
13:00. 

63.525,00 zł 

 
 

(-) Zastępca Prezydenta Miasta 

Krystian Tomala 
 


