
UCHWAŁA Nr 33/78/2020 

ZARZĄDU POWIATU LEŻAJSKIEGO 

z dnia 26 listopada 2020 r. 
w sprawie wyboru oferty oraz wysokości przyznanej dotacji w formie powierzenia na realizację 

zadania publicznego Powiatu Leżajskiego w 2021 roku 

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

z 2020 r. poz. 920), art. 15 ust. 2j 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. 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 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 28/72/2020 Zarządu Powiatu Leżajskiego 

z dnia 16 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w formie powierzenia na 

realizację zadania publicznego Powiatu Leżajskiego w 2021 roku,  

Zarząd Powiatu Leżajskiego uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Dokonać wyboru oferty złożonej  przez Stowarzyszenie SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym 

Sączu na realizację zadania publicznego Powiatu Leżajskiego w 2021 roku w formie powierzenia 

w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. 

2. Dokonać wyboru oferty złożonej  przez Stowarzyszenie SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu 

na realizację zadania publicznego Powiatu Leżajskiego w 2021 roku w formie powierzenia w zakresie 

prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. 

3. Ustalić kwotę przyznanej dotacji na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1 w wysokości 60 060 zł 

oraz środki w kwocie 2 970 zł na realizację zadań w zakresie edukacji prawnej. 

4. Ustalić kwotę przyznanej dotacji na realizację zadania, o którym mowa w ust. 2 w wysokości 60 060 zł  

oraz środki w kwocie 2 970 zł na realizację zadań w zakresie edukacji prawnej. 

§ 2. Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert zostanie zamieszone w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym oraz na stronie internetowej Starostwa 

Powiatowego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Leżajskiemu. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Zarządu 
 
 

mgr inż. Marek Śliż 
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