
UCHWAŁA NR 446/20 

ZARZĄDU POWIATU W LUBARTOWIE 

z dnia 30 listopada 2020 r. 
 

 

w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego 

zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia  

przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego,  

2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego w 2021 r.  

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 920) art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia  

2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz 

edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 i z 2020 r. poz. 875 i 1086), art. 15 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1057) Zarząd Powiatu w Lubartowie w składzie: 

1. Ewa Zybała  - Przewodniczący 

2. Ryszard Wójcik  - Członek 

3. Jan Zaworski  - Członek 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej wybiera najkorzystniejszą ofertę 

złożoną przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Nadzieja”, ul. 3-go Maja 24a, 

21-100 Lubartów, na powierzenie realizacji zadania publicznego zleconego z zakresu 

administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia przez organizację 

pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego, 2 punktów nieodpłatnej 

pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 r. 

2. Przyznaje organizacji o której mowa w ust 1. dotację w kwocie 126 520,00 zł.  

 

§ 2. 

Rozstrzygnięcie konkursu podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie  

na stronie internetowej urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń 

Starostwa Powiatowego w Lubartowie. 

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

     

    PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU 

    W LUBARTOWIE 

 

    Ewa Zybała 

    /podpisano elektronicznie/ 

Członkowie Zarządu Powiatu: 

 

1. Ryszard Wójcik  /podpisano elektronicznie/ 

2. Jan Zaworski  /podpisano elektronicznie/    
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