
Uchwała Nr 215/2020  

Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  

z dnia 24 listopada 2020 roku  

 

w sprawie: wyboru oferty na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej przez organizację 

pozarządową. 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) w związku z art. 221 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) i art. 4 ust 

1 pkt 1b, art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 

sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim 

oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 294 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 195/2020 

Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 27 października 2020 roku w sprawie: ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu 

Wałbrzyskiego realizowanego w 2021 roku pn. prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej przez organizację 

pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego, Zarząd Powiatu 

Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:  

§ 1.1. Wybiera się ofertę i udziela wsparcia w formie dotacji na powierzenie realizacji zadania 

w 2020 roku w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej przez organizację pozarządową: 

Stowarzyszenie Sursum Corda, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz, KRS 0000020382 

2. Kwota przeznaczona na realizację zadania, o której mowa w ust. 1 wynosi w 2021 roku: 

64 020,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych, zero groszy).  

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego, Promocji                  

i Oświat.   

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący Zarządu: 

Krzysztof Kwiatkowski          

Wicestarosta: 

Iwona Frankowska  

Członkowie Zarządu: 

Mirosław Potapowicz     

Bogusław Uchmanowicz            

        Marek Masiuk 



Uzasadnienie 

Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonali pracownicy Wydziału 

Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.  

Po zaopiniowaniu złożonych ofert przez Komisję konkursową, Zarząd podejmuje decyzję                  

o wyborze oferty do dofinansowania w 2021 roku, i powierzeniu prowadzenia punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  

i edukacji prawnej, Stowarzyszeniu Sursum Corda z siedzibą w Nowym Sączu, ze względu 

na najwyższy wkład własny  oraz szeroką ofertę edukacji prawnej.  

 

                        STAROSTA 
 
         Krzysztof Kwiatkowski 
 


