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Or.0050.714.2016 
(2016-117986) 

ZARZĄDZENIE NR 714/2016 
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA 

z dnia 23 listopada 2016 r.  
 
w sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego 
„DOGMA”, z siedzib ą w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4A/234, na realizację  
w 2017 roku zadania publicznego pn: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie                       
z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej  
 
Działając na podstawie: 
− art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.  

poz. 446 ze zmianami),  
− art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817),  
− art. 11 ust. 1 i ust. 2, art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej  

oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255), 
− w wykonaniu Rozdziału IV ust. 2 pkt 3 załącznika do uchwały Nr 426/XXVII/2016 Rady Miasta Rybnika  

z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”, 

 
po zaopiniowaniu przez Komisję Konkursową,  
 
 

zarządzam, co następuje: 
 

§ 1. 
Udzielam Stowarzyszeniu Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”, z siedzibą  
w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4A/234, dotacji na finansowanie w 2017 roku 
realizacji zadania publicznego pn: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z ustawą 
z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w kwocie 
182.178 zł (sto osiemdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt osiem złotych) w obszarze: 
udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej 
społeczeństwa. 

 
§ 2. 

Realizację zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Wydział 
Polityki Społecznej. 
 

§ 3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 


