
ZARZĄDZENIE N r .?. ̂ 9/2019 

Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie

z dnia .....2019 r.

w sprawie: wyboru ofert i przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia 
punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

oraz edukacji prawnej w 2020 r. dla mieszkańców miasta Siemianowice Śląskie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. 2019 poz. 506 
z późn. zm.), art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. 
z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 294), art. 11 ust. 1 
pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 
2019 r. poz. 688 z późn. zm.), Zarządzenia nr 771/2019 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 4 
listopada 2019 r. w sprawie: „ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie 
prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji 
prawnej w 2020 r. dla mieszkańców miasta Siemianowice Śląskie”, Zarządzenia nr 797/2019 Prezydenta Miasta 
Siemianowice Śląskie z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie: „powołania Komisji opiniującej oferty złożone na 
realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2020 r. dla mieszkańców miasta Siemianowice Śląskie” 
oraz § 8 ust. 1 Zarządzenia nr 695/2019 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 2 października 2019 r. 
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Siemianowice Śląskie

zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam propozycje Komisji z dnia 26 listopada 2019 r„ opiniującej oferty złożone 
na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2020 r. dla mieszkańców miasta 
Siemianowice Śląskie i przyznaję dotacje w ramach konkursu ogłoszonego dnia 4 listopada 2019 roku:

1) Zadanie nr 1 -  Stowarzyszenie Sursum Corda, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz -  kwota 
63.030,00 zł.

2) Zadanie rur 2 -  Stowarzyszenie na rzecz poradnictwa obywatelskiego ,JDogma”, ul. Raciborska 48 
lok. 2, 40-074 Katowice -  kwota 63.030,00 zł.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Polityki Społecznej.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się II Zastępcy Prezydenta Miasta Siemianowice
Śląskie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta ul. Jana Pawła II 10, publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta oraz na stronie 
internetowej Urzędu Miasta www.siop.siemianowice.pl.
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