ZARZ4D PowlATL
W NOWYM TARGU

Uchwala Nr 568/Xl/2021
Zarzqdu Powiatu Nowotarskiego
z dnia 23listoPada 2021r.

ul. Boleslawa Wrlv{liwego lJ

34-4fi, Noryv

TarE

punkt6w
w sprawie: rozstrzygniQcia otwartego konkursu.ofert na prowadzenie

'

nieodplainejpomocyprawnej,Swiadczenienieodplatnego
poradnictnvi obywaieiskiego oraz na realizacjq zadai z-zakresu
roku
edukacji p."*n6i na tereniE Powiatu Nowotarskieg o w 2022

1998r' o samorzqdzie
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia- 5 czerwca
ust 2 ustavvv z dnia 5 sierpnia
powiatowym ( Dz. U. z2ozoi.ii, eziii^j: ?1
'1 poradnictwie obywatelskim oraz
2015r. o nieodptatnej po.oti-pi"**i nieoiplatnym i pkr2oraz art15 ust'1 iust' 2h
arttt ust
edukacji prawnej ( Dz.\).zzOLii;''SqS1'
po2ytku pubiicznego i o wolontariacie ( Dz'
ustawy z dnia 24 kwietnia 2oo3r' ; iii"r"tno6"i
co nastgpuje:
tJ. z2O2Or. poz. 1057 ...^.1,-/"iiFo*i"tu No*ot"r.ki"go uchwala

s1
publicznego
konkursu ofert na realizac'iQ zadania
W wyniku pzeprowadzonego otwartego
prawne]'
pomocy
po*,"rz"r.i' prowaizenla. PYlkttw-- nieodplatnei zadah z zakresu
polegajqcego
oraz na realizaciQ
Swiadczeniu nieodplatnego po|."0'itil" obywateiskieg^oroku' dokonuje sie wvboru ofertv
i2o.2z
edukacfi prawnej na t"r"ni" Po;;i;'N;;i;;"6g"
z siedzibq w Nowym Sqczu' ul Lwowska
zlozonej pzez stowarzys.""'""iu*niuita d-oioi
t
punkt6w nieodplatnei pomocv prawnei usvtuowanvch
1

.

^t

w

n,

l

-f;"ilU:15'iilu;

miejscowoSciach:
a) Raba WY2na'
Ui XroScienfo nad Dunaicem, Lapsze Ni2ne'

2\

orowadzenie dw6ch punkt6w nieodplatnego

poradnictwa obYwatelskiego

usytuowanYch w miejscowoSciach:
a) NowY Targ,
b) CzarnY Dunaiec'
prawnej'
3) realizacjq zadari z zakresu edukacii

roku
uA{elo1^a dotacia na realizaciq w 2022
2. Stowazyszeniu SURSUM CORDA zostanie
piQcdziesiat
zl.( slownie: dwie6cie
zadania,o kt6rym mowa w u;:1; ffi;i;,"iso-oao,oo
.."Se iv.ie"V oiiemdziesiqt zlotych 00/100)'
okre6la zalqcznik do uchwaly'
3. Tre6c ogloszenia o wynikach konkursu

s2
Nowotarskiemu'
Wykonanie uchwaty zleca sie Staroscie

s3
ala wchodzi w 2Ycie z dniem
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'LARZAD POWIATU
W NOWYM TARGU
ul. Boleslawa Wstvdliwego t4
34-aoft 11o*r r"t*

ZalEczntk do uchwaty Nr 568/XU2021

Zarzadu Powiatu Nowotarskiego
z dnia 23listopada 2021r.

Ogloszenie o wynikach otwartego konkursu ofert
na realizacjQ zadania publicznego polegajqcego,na powierzeniu prowadzenia

nieodplatnego
funkt6w riilodplatnej' pomocy prawnej, .Swiadczeniu
zadai z zakresu edukacji
ioradnictra obywateiskiego oiaz na realizacje toku
prawnej na terenie Powiatu Nowotarskiego w 2022

Lp. Nazwa oferenta
1

Stowarzyszenie SURSUM CORDA, Nowy
Sqcz

Liczba punktow
290

Kwota dotacji
256 080,00 zl

ST
F-:

"y!,ztc

A
aber

