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Sprawozdanie z realizacji 

Rocznego Programu współpracy Powiatu Lwóweckiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  

wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie za rok 2020 

 
 
PODSTAWY FORMALNE SPRAWOZDANIA: 

Konieczność opracowania sprawozdania z realizacji ww. programu wynika z art. 5a ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 
(Dz.U.2020.1057 t.j. ze zm.). 
W 2020 roku Powiat Lwówecki realizował współpracę z organizacjami pozarządowymi na 
podstawie Wieloletniego Programu współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie przyjętego Uchwałą Nr XXIII/74/15 Rady Powiatu Lwóweckiego 
z dnia 27 listopada 2015 roku oraz Rocznego programu współpracy Powiatu Lwóweckiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 (zwanego dalej Programem) 
przyjętego Uchwałą Nr XVIII/64/19 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 22 listopada 2019 
roku. 

ZAKRES MERYTORYCZNY SPRAWOZDANIA: 

Program w 2020 roku był realizowany na dwóch płaszczyznach tematycznych: 

I. Konkurs ofert na realizację zadań Powiatu Lwóweckiego przez organizacje 
prowadzące działalność pożytku publicznego. 

II. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej 
społeczeństwa. 

 
 

METODOLOGIA OCENY PROGRAMU: 

Sposób oceny realizacji programu określony został w punkcie X Programu, w którym 
wymieniono następujące wskaźniki służące ocenie jego realizacji: 

1. liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, w tym liczba organizacji,  
2. liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych, w tym liczba organizacji, 
3. liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane przez Powiat 

z przyczyn zależnych od organizacji, 
4. wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach oraz rozliczonych, 
5. liczba zadań zrealizowanych w ramach programu. 
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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI CZĘŚCI RZECZOWO-FINANSOWEJ PROGRAMU: 

Na podstawie wskazanego sposobu oceny realizacji Programu dokonano analizy jego 
funkcjonowania w 2020 roku w odniesieniu do ww. płaszczyzn tematycznych.  
 
 

I. Konkurs ofert na realizację zadań Powiatu Lwóweckiego przez organizacje 
prowadzące działalność pożytku publicznego. 

 
Realizując zapisy Wieloletniego Programu przyjętego uchwałą Rady Powiatu Lwóweckiego 
w 2015 roku oraz Rocznego Programu na 2020 rok, na podstawie Uchwały Nr 79/12/2020 
Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 28 stycznia 2020 roku został ogłoszony konkurs ofert 
na realizację zadań publicznych Powiatu Lwóweckiego w 2020 roku przez organizacje 
prowadzące działalność pożytku publicznego w następujących obszarach:  
I. promocja i ochrona zdrowia, 
II. wspieranie osób niepełnosprawnych, 
III. kultura, 
IV. kultura fizyczna i turystyka, 
V. promocja powiatu. 

Zarząd Powiatu Lwóweckiego Uchwałą Nr 82/23/2020 z dnia 18 lutego 2020 roku powołał 
komisję konkursową do zaopiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadań 
publicznych. 

 
Wartości wskaźników dla płaszczyzny „Konkurs ofert na realizację zadań Powiatu 
Lwóweckiego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego”: 

 
1) W ramach otwartego konkursu złożono 15 ofert, przez 14 organizacji.  
2) Zawarto 14 umów na realizację zadań publicznych, przez 13 organizacji. 
3) Wszystkie zawarte umowy zostały zrealizowane. 
4)  Wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach oraz rozliczonych: 

5) W ramach programu zrealizowano 15 zadań. 

 
 

 

 

obszar zadań 
zaplanowana 

kwota 
dotacji 

wnioskowane 
dofinansowanie 

przyznana 
kwota 
dotacji 

udzielona 
kwota 

dotacji na 
podstawie 

umów 

kwota 
zrealizowana 

na 
podstawie 
rozliczeń 

I. promocja i ochrona 
zdrowia 

4 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

II. wspieranie osób 
niepełnosprawnych 

2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

III. kultura 10 500 13 450 10 500 6 500 6 476 

IV. kultura fizyczna i 
turystyka 

50 500 107 209 50 500 50 500 
50 500 

V. promocja powiatu 3 000 0 0 0 0 

razem 70 000 124 659 65 000 61 000 60 976 
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II. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej 
społeczeństwa. 

Dnia 7 listopada 2019 roku Uchwałą Nr 64/72/2019 Zarządu Powiatu Lwóweckiego ogłoszony 
został otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania pn. „Realizacja zadania publicznego 
w zakresie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej na terenie powiatu 
lwóweckiego w 2020 r.”. Zarząd Powiatu Lwóweckiego Uchwałą Nr 68/78/2019 z dnia 27 
listopada 2019 r. powołał komisję konkursową do opiniowania ofert złożonych w otwartym 
konkursie ofert.  

Wartości wskaźników dla płaszczyzny „Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 
zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa”: 

1) W ramach otwartego konkursu złożono 2 oferty, przez 2 organizacje. 
2) Zawarto 1 umowę na realizację zadania publicznego, przez 1 organizację. 
3) Zrealizowano zawartą umowę, która nie została rozwiązana przez Powiat z przyczyn 

zależnych od organizacji. 
4) Wysokość kwoty udzielonej dotacji: 64 020 zł. 
5) W ramach programu zrealizowano 1 zadanie. 

 
 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI CZĘŚCI POZAFINANSOWEJ PROGRAMU: 

Zgodnie z rozdziałem V Programu współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi miała 
również charakter pozafinansowy, polegający na:  

1. zlecaniu organizacjom realizacji zadań publicznych, na zasadach określonych  
w ustawie, w formach powierzania lub wspierania wykonania zadania, 

2. wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności i realizowanych 
zadaniach, 

3. konsultowaniu z organizacjami projektów aktów normatywnych stanowionych przez 
Radę w dziedzinach dotyczących działalności tych organizacji, 

4. tworzeniu w miarę potrzeb przez organy Powiatu wspólnych zespołów o charakterze 
doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli 
właściwych organów Powiatu, 

5. promocji działalności organizacji pozarządowych w zakresie wykonywanych zadań na 
stronie internetowej Powiatu, 

6. pomocy w nawiązywaniu przez organizacje pozarządowe kontaktów ponadgminnych  
i międzynarodowych, 

7. wsparciu wykonywania inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie. 
 

 
WNIOSKI Z REALIZACJI PROGRAMU W 2020 ROKU: 

1. Realizacja zadań publicznych, realizowanych przez organizacje pożytku publicznego, 
dofinansowanych ze środków budżetu powiatu pozwala na zdecydowane poszerzenie 
oferty drobnych przedsięwzięć służących mieszkańcom. Wartością dodaną tak 
wydatkowanych środków jest fakt, że realizacja projektów odpowiada na rzeczywiste 
i bezpośrednie potrzeby zgłaszane przez mieszkańców poprzez organizacje, w których 
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sami uczestniczą oraz znają uwarunkowania i możliwości ich realizacji. Dzięki temu 
kierowane wsparcie jest wykorzystywane w sposób efektywny i zbieżny z oczekiwaniami 
społeczności lokalnej. Należy jednak wskazać, że przyjęty podział środków na poszczególne 
obszary powinien podlegać analizie i ewentualnym przesunięciom lub zwiększeniom 
z uwagi na duże zróżnicowanie pomiędzy kwotami przeznaczonymi na poszczególne 
obszary a oczekiwaniami zgłaszanymi w składanych wnioskach o dofinansowanie. Należy 
również rozważyć możliwość sukcesywnego zwiększania nakładów finansowych na 
realizację zadań publicznych powiatu przez organizacje pozarządowe, ponieważ stale 
wzrasta zapotrzebowanie na środki finansowe, co wynika z rosnącej świadomości 
mieszkańców o prawach i możliwościach rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 

2. Świadczenia z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, realizowane na terenie powiatu 
lwóweckiego odbywają się na podstawie zapisów ustawowych i powiat nie ma wpływu 
na zlecany zakres pomocy i przeznaczoną na ten cel kwotę. 
Analiza ilości przeprowadzonych porad wskazuje, że zainteresowanie mieszkańców 
w 2020 roku tego typu pomocą zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego, co 
mogło być spowodowane stanem epidemicznym. 
Od 1 stycznia 2020 roku usługi są świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży 
oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej zgodnie 
z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U.2020.2232 t.j. ze 
zm.). 

 
W załączeniu przestawiono szczegółowe zestawienie zadań przeprowadzonych w 2020 roku, 
wynikających z realizacji Programu.  
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Załącznik do sprawozdania  
z realizacji Programu 

 
 
 

Szczegółowy wykaz zadań przeprowadzonych w 2020 roku 
wynikających z realizacji 

„Rocznego Programu współpracy Powiatu Lwóweckiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3  

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020” 
 
 
I. Konkurs ofert na realizację zadań Powiatu Lwóweckiego przez organizacje 

prowadzące działalność pożytku publicznego. 
 

I. Promocja i ochrona zdrowia  
 
1. Polski Związek Niewidomych Koło w Gryfowie Śląskim 
Zadanie: „Działania rehabilitacyjno-zdrowotne dla mieszkańców Powiatu Lwóweckiego” 
 
Celem zadania było dofinansowanie turnusu rehabilitacyjno-zdrowotnego w Mrzeżynie dla 
pięciu osób. 
Koło PZN w Gryfowie Śląskim zrzesza 65 członków, 12 podopiecznych i dwoje dzieci 
niewidomych i słabo widzących. Koło zaopatruje w sprzęt rehabilitacyjny oraz organizuje 
wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne. Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjno-zdrowotnego dla 
5 osób. 
 

II. Wspieranie osób niepełnosprawnych  
 

1. Polski Komitet Pomocy Społecznej 
Zarząd Miejsko-Gminny w Gryfowie Śląskim  
Zadanie: „Wyjazd grupy seniorów i osób niepełnosprawnych na turnus rehabilitacyjny” 

 
Celem zadania była poprawa stanu zdrowia osób starszych i niepełnosprawnych, integracja 
z innymi, możliwość poznania i zwiedzania innych terenów Polski. 
Dzięki organizacji 14 dniowego turnusu rehabilitacyjno-wczasowego 32 osoby miały 
możliwość skorzystania z zabiegów rehabilitacyjnych, zawarcia nowych znajomości, 
zintegrowania się.  
 

III. Kultura 

1. Stowarzyszenie Piaskowe Wzgórza, Zbylutów 
Zadanie: „V Powiatowa Wystawa Rękodzieła i Rzemiosła – wspieranie kultury lokalnej” 

 
Celem zadania było promowanie rozwoju kultury, kultywowanie tradycji i integracja 
społeczności Powiatu Lwóweckiego. W ramach projektu realizowane były działania przede 
wszystkim o charakterze integracyjnym, edukacyjnym i twórczym. 
Ze względu na obostrzenia wprowadzone na terenie kraju związane ze stanem epidemicznym 
nie udało się zorganizować warsztatów na świetlicy wiejskiej w Zbylutowie. Zakupione zostały 
materiały na zajęcia rękodzielnicze, które zostały rozdysponowane pomiędzy uczestników 
warsztatów. Każdy uczestnik potwierdził odbiór materiałów i udział w warsztatach. Następnie 
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uczestnicy warsztatów przesłali zdjęcia bądź dostarczyli osobiście prace do sfotografowania. 
Otrzymane zdjęcia stworzyły galerię prac rękodzielniczych. 
 
 
2. Stowarzyszenie VIA REGIA PIESZKÓW 
Zadanie: „Bezpiecznie szlakiem św. JAKUBA – Via Regia” 

 
Celem zadania była promocja powiatu i zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu. 
W wyniku realizacji zadania publicznego wykonano i ustawiono tablicę informacyjną z mapą 
regionu i opisem historii miejscowości oraz przebiegu Via Regia. Zarówno mieszkańcy powiatu, 
jak i okolic będą mogli poszerzyć wiedzę w zakresie kultury i historii na temat naszego regionu.  
 
 

IV. Kultura fizyczna i turystyka 
 
1. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy BOX – Lwówek Śląski 
Zadanie: „Organizacja V Gali Boksu w Lwówku Śląskim” 
 
Celem zadania była poprawa sprawności, wszechstronny rozwój fizyczny, poszerzanie 
umiejętności i doskonalenie techniki oraz popularyzacja sportu jakim jest boks wśród 
mieszkańców naszego miasta i okolic. W czasach pandemii nie udało się przeprowadzić V gali 
boksu, przez to dotacja została przeznaczona na zakup sprzętu treningowego, który podniesie 
atrakcyjność treningów i wpłynie na wzrost zainteresowania uprawianiem boksu, a co za tym 
idzie wzrośnie sprawność fizyczna dzieci i młodzieży. Zakupiony sprzęt to maty – puzzle 
wykonane z pianki wysokiej gęstości. Zwiększą one bezpieczeństwo ćwiczących i pozwolą na 
wyznaczanie pół walki i przeprowadzenie odpowiednich ćwiczeń w formie sparingów i innych 
zadań ruchowych. 
 
 
2. Gryfowski Klub Sportowy „GRYF”  
Zadanie: Finał wojewódzki turnieju Tymbarka 
 
Ze względu na panującą pandemię Covid-19 finał turnieju Tymbarka został odwołany. 
W zamian tego Klub GRYF Gryfów Śląski zorganizował turnieje dla dzieci w wieku 7-8 lat. 
Turnieje odbyły się na początku października 2020 r. na stadionie w Gryfowie Śląskim. Celem 
zadania była możliwość rywalizowania z rówieśnikami z innych klubów z regionu. Była to 
również integracja środowisk lokalnych podczas sportowej rywalizacji oraz reklama Powiatu 
Lwóweckiego przy okazji organizowania takich wydarzeń. 
 
 
3. Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lwówku Śląskim 
Zadanie: „Realizacja kalendarza imprez sportowych Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły 
Sportowe w Lwówku Śląskim na 2020 rok. Cykl imprez o charakterze mistrzostw Powiatu w 
różnych dyscyplinach sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży szkolnej i dorosłych. 
Uczestnictwo dzieci i młodzieży reprezentujących Powiat w imprezach strefowych, 
wojewódzkich i ogólnopolskich.” 

 
Celem zadania było zmaksymalizowanie ilości osób uczestniczących w zorganizowanych 
formach kultury fizycznej i sportu, organizowanych przez PZ LZS i jego jednostki organizacyjne 
dla środowiska wiejskiego, szczególnie dzieci i młodzieży, poprzez realizację kalendarza imprez 
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sportowych w 2020 r. oraz przeprowadzenie współzawodnictwa sportowego LZS w roku 2020. 
Podniesiono poziom sportowy uczestników imprez sportowych organizowanych w ramach 
zadania przez systematyczny udział w zajęciach sportowych uczestniczących w nich dzieci 
i młodzieży. 
Wyrównano szanse dla środowiska wiejskiego i małomiasteczkowego w kierunku stwarzania 
możliwości rywalizacji w sporcie i zwiększenie nawyków do prowadzenia zdrowego 
i sportowego trybu życia, przez objęcie jak największej ilości dzieci, młodzieży oraz członków 
LZS cyklem imprez sportowych i współzawodnictwem. 
Dodatkowo organizowano alternatywne formy spędzania czasu wolnego z dala od mediów 
społecznościowych. Promowano Powiat Lwówecki na arenie strefowej i wojewódzkiej. 
Zadbano o wzrost aktywności fizycznej dzieci i młodzieży zamieszkującej obszary wiejskie 
Powiatu Lwóweckiego. 
Dzięki otrzymanej dotacji finansowej PZ LZS w Lwówku Śląskim zrealizował 7 imprez 
sportowych dla mieszkańców Powiatu Lwóweckiego. A dodatkowo zabezpieczono udział 
reprezentantów Powiatu Lwóweckiego w 9 imprezach sportowych rangi strefowej (pokrycie 
kosztów transportu) oraz 3 imprezach sportowych rangi wojewódzkiej (pokrycie kosztów 
transportu oraz opłat wpisowych). Zorganizowano 1 imprezę sportową strefy jeleniogórskiej. 
Osiągnięto dobre wyniki sportowe w konkurencjach indywidualnych i drużynowych.  
Łącznie w imprezach uczestniczyło 1897 osób. 
 
 
4. Stowarzyszenie Miłośników Kultury Fizycznej „Azyl” 
Zadanie: „VII Finał Mistrzostw Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Piłce 
Nożnej na „Orliku” Lwówek Śląski 2020” 
 
Celem zadania było podniesienie sprawności fizycznej, wytrzymałości, szybkości, umiejętności 
współpracy w zespole, rozładowania negatywnych emocji. Przeciwdziałanie postępującym 
zjawiskom zachowań patologicznych poprzez uczestnictwo młodzieży w zajęciach 
rekreacyjno-sportowych oraz w imprezach sportowych. 
W ramach zadania przeprowadzono turniej finałowy w piłce nożnej, w którym wzięły udział 4 
drużyny z Lwówka Śląskiego. 
 
 
5. Ludowy Klub Sportowy „Zryw” Ubocze 
Zadanie: „Organizacja i przeprowadzenie turnieju piłkarskiego o puchar Starosty Powiatu 
Lwóweckiego” 

 
Celem zadania było przygotowanie zawodników do rozgrywek sportowych, realizacja 
przedsięwzięć związanych z organizacją imprez sportowych, spotkań i zawodów. 
W turnieju piłkarskim o puchar Starosty Powiatu Lwóweckiego udział wzięły 2 drużyny: Zryw 
Ubocze i LZS Czernica Jeżów Sudecki. Z przyczyn niezależnych od organizatora na turniej nie 
dotarły drużyny: LZS Pławna i LZS Zaręba.  
 
 
6. Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Rakowice” 
Zadanie: „Wzrost aktywności fizycznej dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich powiatu 
Lwówek Śląski” 

 
Celem zadania był wzrost aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich, 
chcącej aktywnie spędzać czas wolny, poprawiając swoją sprawność fizyczną i sprawdzając 
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swoje umiejętności podczas sporadycznych udziałów w zawodach sportowych (sytuacja 
epidemiczna w kraju). Zajęcia odbywały się na obiektach sportowych przy ZSET w Rakowicach 
Wielkich oraz przy ZS we Wleniu.  
 
 
7. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Lwówku Śląskim 
Zadanie „Organizacja zawodów międzyszkolnych PSZS” 

 
Celem zadania było organizowanie powiatowych, międzyszkolnych zawodów sportowych, 
będących kontynuacją rozgrywek gminnych i eliminacją do zawodów strefowych, 
wojewódzkich oraz ogólnopolskich zgodnie z kalendarzem imprez sportowych. Ze względu na 
pandemię zaplanowane działania sportowe w większości nie zostały zrealizowane. Udało się 
przeprowadzić 21 imprez rangi powiatowej z udziałem 665 dzieci i młodzieży. Dzięki 
organizacji zawodów szkoły Powiatu Lwóweckiego miały możliwość rywalizowania we 
współzawodnictwie sportowym szkół Dolnego Śląska. Poprzez to dzieci miały możliwość 
zwiększania poziomu sprawności fizycznej. Dzieci startowały w zawodach na poziomie Gminy, 
Powiatu, strefy jeleniogórskiej oraz Dolnego Śląska. Udało się finansować tylko jeden wyjazd 
szkoły na zawody wyższego szczebla niż powiatowy. Dzieci wystartowały w dwóch finałach 
dolnośląskich tj: Szkolna Liga Lekkoatletyczna dziewcząt i chłopców igrzysk młodzieży oraz 
licealiadzie młodzieży. W związku z sytuacją epidemiczną i brakiem możliwości zrealizowania 
części imprez sportowych PSZS z otrzymanej dotacji zakupił sprzęt sportowy do szkolenia 
dzieci i przeprowadzania zawodów sporotowyh. 
 
 
8.  Stowarzyszenie Miłośników Kultury Fizycznej „Azyl” 
Zadanie: „Idę Po Zdrowie”, marsz Nordic Walking (z kijami lub bez) 
 
Poprzez realizację zadania publicznego osiągnięto zakładane cele tzn.: promocja zdrowego 
stylu życia, poprzez propagowanie sportu, rekreacji i aktywności ruchowej. Propagowanie 
formy rekreacyjnej jaką jest „Nordic walking”, a także integracja osób w różnym przedziale 
wiekowym (integracja międzypokoleniowa) i aktywizacja społeczeństwa. 
 
 
9. Stowarzyszenie „ZSE-T Nasza Szkoła”, Rakowice Wielkie 
Zadanie: Powiatowy Rodzinny Piknik Sportowy” 
 
Zorganizowano piknik sportowy na terenie ZSET w Rakowicach Wielkich. We 
współzawodnictwie wzięło udział ponad 50 uczestników, wraz z organizatorami na pikniku 
było ponad 60. Przeprowadzono 10 konkurencji, z których wyłoniono najlepszych 
zawodników. Konkurencje pikniku: piłka nożna chłopców, piłka siatkowa dziewcząt, skok w dal 
chłopców, skok w dal dziewcząt, strzelanie z wiatrówki, bule, rzut lotką do tarczy, wyścig na 
nartach, podciąganie na drążku, rzuty osobiste do kosza. Najlepsze drużyny otrzymały puchary 
i nagrody rzeczowe. 
 
 
10. Stowarzyszenie „Nasz Dworek” 
Zadanie: „Spływ kajakowy mieszkańców powiatu, jako forma aktywizacji sportowej” 
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Realizacja zadania spowodowała zainteresowanie mieszkańców powiatu alternatywnymi 
i zdrowymi formami spędzania czasu wolnego, rozwój turystyki i integrację społeczności 
z obszaru Powiatu Lwóweckiego. W spływie wzięło udział 45 osób.  
 
 

II. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej 
społeczeństwa. 

 
1. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój”, Góra 
Zadanie: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia jednego punktu 
nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także 
edukacji prawnej na terenie powiatu lwóweckiego w 2020 r.” 
 
Celem zadania było udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom powiatu 
Lwóweckiego, w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej, usytuowanego w dwóch lokalizacjach 
(Mirsk i Gryfów Śląski), w 2020 roku. W 2020 roku udzielono 76 porad. 
 
 
 
 

Starosta Lwówecki 
/-/ 

Daniel Koko 


