
Zarządzenie nr PM-3127/2020 
Prezydenta Miasta Gliwice 

 
z dnia 27 listopada 2020 roku 

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 
w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego w 2021 r.  

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym          
(t.j. Dz. U. z 2020, poz. 713) oraz art. 11 ust. 2  i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1057) .) w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej 
pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz   edukacji prawnej (t.j. 
Dz. U. z 2019 r., poz. 294). 

 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozstrzygnąć otwarty konkurs na realizację zadania publicznego miasta Gliwice 
w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego 
poradnictwa w 2021 r., ogłoszony zarządzeniem nr PM-2949/20 Prezydenta Miasta 
Gliwice z dnia 22 października 2020 r. 

§ 2. Przyznać dotację Stowarzyszeniu „Sursum Corda” w Nowym Sączu, w łącznej 
wysokości 254.100,00 zł na realizację zadania, o którym mowa w § 1, zgodnie z 
zestawieniem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Treść zarządzenia wraz z załącznikiem zamieścić na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego, w „Miejskim Serwisie Internetowym – Gliwice”, Miasta Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gliwickiego Centrum Organizacji 
Pozarządowych. 

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

§ 5. Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawuję osobiście. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 

 Mariusz Śpiewok 
                                                                    Zastępca Prezydenta Miasta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektroniczny 
 
 

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


Załącznik do Zarządzenia nr PM-3127/2020 
 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 27-11-2020 r. 

 
 

Lista podmiotów, którym przyznana została dotacja na realizację zadania  
w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 r. 
 
 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Dotacja 

1. 

Stowarzyszenie „Sursum 
Corda”ul. Lwowska 11, 
33-300 Nowy Sącz  
 

 
Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy 
prawnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 
2 ul.Partyzantów 25, Gliwice 

 
 

63.525,00 zł 

2. 
Stowarzyszenie „Sursum 
Corda” ul.Lwowska 11, 
33-300 Nowy Sącz 
 

Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy 
prawnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 
ul. Kopernika 63, Gliwice 

63.525,00 zł 

 
 
Lista podmiotów, którym przyznana została dotacja na realizację zadania  
w zakresie świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 r. 
 
 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Dotacja 

1. 
Stowarzyszenie „Sursum 
Corda” ul.Lwowska 11,  
33-300 Nowy Sącz 

 
Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25, 
Gliwice 
 

63.525,00 zł 

2. 
Stowarzyszenie „Sursum 
Corda” ul.Lwowska 11,  
33-300 Nowy Sącz 

Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego w Poradni Pszychologiczno-
Pedagogicznej ul. Gierymskiego 1, Gliwice 

63.525,00 zł 

 
 
 
 
 
 

  Mariusz Śpiewok 
                                                                    Zastępca Prezydenta Miasta  

 
 
 
 
 
 
 
Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 


