NESOD: 2018-135399		1/1
Przyg.: PS-I/97

(2018-135399)


ZARZĄDZENIE NR 821/2018
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 12 grudnia 2018 roku

w sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”, z siedzibą w Katowicach przy ul. Raciborskiej 48 lok.2, na realizację 
w 2019 roku zadania publicznego pn: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej                      lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz działania związane                      z edukacją prawną społeczeństwa, 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), 

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 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), 
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 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm.),
	w wykonaniu Rozdziału IV ust. 2 pkt 3 załącznika do uchwały nr 855/LII/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika                               z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”,

po zaopiniowaniu przez Komisję Konkursową, 


zarządzam, co następuje:

§ 1.
Udzielam Stowarzyszeniu Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”, z siedzibą 
w Katowicach przy ul. Raciborskiej 48 lok.2, dotacji na finansowanie w 2019 roku realizacji zadania publicznego pn: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz działania związane z edukacją prawną społeczeństwa, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w kwocie 192.060 zł (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt złotych).

§ 2.
Realizację zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Wydział Polityki Społecznej.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.




