
ZARZĄDZENIE NR 1806/22 
PREZYDENTA MIASTA KROSNA 

z dnia 29 listopada 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację 
zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej i/lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
oraz edukacji prawnej na terenie Gminy Miasto Krosno w 2023 roku” 

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 
samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), w związku z art. 15 
ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 i 1812) 

zarządza się, co następuje: 
§ 1. 1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania 

publicznego pod nazwą: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 
i/lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej 
na terenie Gminy Miasto Krosno w 2023 roku”. 

2. Wyboru oferenta dokonano zgodnie z ogłoszeniem stanowiącym 
załącznik do zarządzenia Nr 1759/22 Prezydenta Miasta Krosna 
z dnia 24 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
na realizację zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktu 
nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub punktu nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Gminy Miasto Krosno w 2023 
roku”. 

3. Do realizacji przyjęto ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Sursum 
Corda, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz, przyznając kwotę dotacji 
w wysokości 64.020,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia 
złotych 00/100). 

4. Warunki realizacji zadań zostaną określone w umowie zawartej 
pomiędzy Gminą Miasto Krosno, a Stowarzyszeniem Sursum Corda, 
realizującym zadanie. 

§ 2. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert zamieszczone 
zostanie  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krosna – 
www.bip.umkrosno.pl  w zakładce „Ogłoszenia i konkursy”, na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta Krosna przy ul Lwowskiej 28A oraz na stronie internetowej 
www.krosno.pl. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Polityki 
Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krosna. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 Prezydent Miasta Krosna 
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Piotr Przytocki 
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