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ZARZĄDZENIE NR 206 /20 

PREZYDENTA MIASTA BIAŁA PODLASKA 

 

 z dnia 25 listopada 2020 r. 

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania 

publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub 

świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z zadaniem  

z zakresu edukacji prawnej na terenie miasta Biała Podlaska w 2021 roku. 

 

 

Na podstawie art. 30. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.), 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, z późn. zm.), art. 15 ust. 1, ust. 2 pkt 2h  ustawy  

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

z 2020 r. poz. 1057)  zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert dokonuje się wyboru oferty 

Stowarzyszenia Inicjatyw Samorządowych z siedzibą we Włodawie, ul. Młynarska 

15, 22-200 Włodawa na realizację zadania publicznego: „Prowadzenie w Mieście Biała 

Podlaska w 2021 r. punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej oraz 

bezpłatnych mediacji” i udziela dotacji na finasowanie tego zadania w wysokości  

64.020 zł. 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury  

i Sportu Urzędu Miasta Biała Podlaska. 

 

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Miasta Biała Podlaska,  

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Biała Podlaska oraz wywieszeniu na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Biała Podlaska. 

 

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

                     PREZYDENT MIASTA  

               / - /    

               Michał Litwiniuk 


