
ZARZĄDZENIE NR 347/2021 
PREZYDENTA MIASTA KIELCE 

z dnia 9 listopada 2021 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego 
pod nazwą: „Prowadzenie na obszarze miasta Kielce punktów, w których udzielana będzie 

nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie”. 

Na podstawie art. 11 ust.1, 1c, 2 i 7 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy 
prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2021 r. 
poz. 945), w związku z Zarządzeniem Nr 321/2021 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 1 października 
2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego 
pod nazwą „Prowadzenie na obszarze miasta Kielce punktów, w których udzielana będzie nieodpłatna 
pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz powołania Komisji 
Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert”, zarządza się, co następuje: 

§ 1.  

1. Do realizacji w 2022 r. zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie Punków Nieodpłatnej 
Pomocy Prawnej przy ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 65 – Punkt Nr 5 i Punkt Nr 6 oraz realizację 
zadań z zakresu edukacji prawnej, wybiera się „Stowarzyszenie SURSUM CORDA”, ul. Lwowska 11, 
33-300 Nowy Sącz i przyznaje się dotację w łącznej wysokości 128.040,00 zł, w tym na prowadzenie 
punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przyznaje się kwotę 120.120,00 zł, na zadania z zakresu 
edukacji prawnej przyznaje się kwotę 7.920,00 zł. 

2. Do realizacji w 2022 r. zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie Punków Nieodpłatnego 
Poradnictwa Obywatelskiego przy ul. Młodej 28 – Punkt Nr 7 i Punkt Nr 8 oraz realizację zadań 
z zakresu edukacji prawnej, wybiera się „Stowarzyszenie SURSUM CORDA”, ul. Lwowska 11, 33-
300 Nowy Sącz i przyznaje się dotację w łącznej wysokości 128.040,00 zł, w tym na prowadzenie 
punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przyznaje się kwotę 120.120,00 zł, na zadania 
z zakresu edukacji prawnej przyznaje się kwotę 7.920,00 zł. 

§ 2.  

Podstawą przyznania dotacji będzie umowa zawarta pomiędzy Miastem Kielce, a Podmiotem, 
którego oferta została wybrana. 

§ 3.  

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji 
Społecznej 

§ 4.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Prezydent Miasta Kielce 
 
 

Bogdan Wenta 
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