
UCHWAŁA NR 27/83/19
ZARZĄDU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 13 maja 2019 r.

w sprawie akceptacji treści Aneksu nr 1  do Porozumienia z Gminą Miejską Kowary 
dotyczącego użyczenia lokalu stanowiącego własność Gminy w celu udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej w roku 2019

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym                    
(Dz. U. z 2019 r., poz. 511) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy 
prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r.,                                  
poz. 294 ) Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Akceptuje się treść Aneksu nr 1 do Porozumienia z Gminą Miejską Kowary dotyczącego 
użyczenia lokalu stanowiącego własność Gminy w celu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej                      
w roku 2019, stanowiący załącznik  do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Jeleniogórskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Starosta Jeleniogórski

Krzysztof Wiśniewski

Wicestarosta Jeleniogórski

Jarosław Kotliński

Członek Zarządu Powiatu

Artur Smolarek
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Załącznik do uchwały Nr 27/83/19

Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego

z dnia 13 maja 2019 r.

ANEKS nr 1 do Porozumienia nr 12/2018  z dnia 25 września 2018 r.

zawarty w dniu       maja  2019 r. w Jeleniej Górze pomiędzy

Powiatem Jeleniogórskim, z siedzibą Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze,                                  
ul. Jana Kochanowskiego 10, reprezentowanym przez:

- Starostę Jeleniogórskiego – Krzysztofa Wiśniewskiego,

- Wicestarostę – Jarosława Kotlińskiego,

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Grażyny Bojęć

a

Gminą Miejską Kowary z siedzibą w Kowarach, przy ul. 1-go Maja 1a, 

reprezentowaną przez:

- Panią  Elżbietę Zakrzewską – Burmistrza Miasta;

przy kontrasygnacie Pani  Agaty Młodawskiej  - Skarbnika Miasta,

§ 1. W Porozumieniu  nr 12/2018 r. z dnia 25 września 2018 r. w:

- § 1 ust 2. otrzymuje brzmienie:

„2. Gmina zobowiązuje się do zapewnienia w lokalu, o którym mowa w ust. 1            
wyposażenia biurowego, tj. biurka, fotela, stołu (blatu) i krzeseł dla osób korzystających                  
z nieodpłatnej pomocy prawnej, szafy zapewniającej bezpieczne przechowywanie dokumentów 
zawierających dane osobowe, a także dostępu do drukarki, urządzenia pozwalającego na 
przenoszenie dokumentacji do postaci elektronicznej, internetu,  instalacji energetycznej  
i telekomunikacyjnej oraz do materiałów biurowych,.”

- § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1 Powiat zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z użyczeniem lokalu, o którym 
mowa § 1,  kwotą ryczałtową w wysokości 165 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć złotych) 
miesięcznie..”

§ 2. Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian.

§ 3. Aneks nr 1 obowiązuje od dnia podpisania.

Powiat  Jeleniogórski                                                                        Gmina Miejska Kowary
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UZASADNIENIE

Wykonywanie zadań określonych przepisami prawa należy do kompetencji zarządu powiatu

(art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r.

poz. 511).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r o nieodpłatnej pomocy prawnej,

nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r.,

poz. 294 ) powiat realizując zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej,

które jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, może realizować

w porozumieniu z gminami.

Zgodnie z zawartym w dniu 25 września 2018 r. Porozumieniem przez Powiat Jeleniogórski

z Gminą Miejską Kowary, udostępniła ona lokal w celu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

w 2019 roku. Po tym terminie zostało wydane rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości

z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa

obywatelskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2492) zgodnie, z którym rozszerzono zakres urządzeń,

w które powinien być wyposażony użyczony lokal. Aby zapewnić podstawę prawną do zakupu

urządzeń należy rozszerzyć zakres finansowego wykorzystania dotacji przez Gminę Miejską

Kowary. Do tej pory była ona przeznaczona wyłączenie na pokrycie kosztów związanych

ze zużyciem mediów (woda, energia elektryczna, ciepło, wywóz nieczystości stałych i płynnych

oraz innych jeżeli występują)

Stąd potrzeba podjęcia uchwały o akceptacji treści projektu Aneksu nr 1 do Porozumienia,

w wyniku którego zmieni się treść § 1 ust. 2 oraz § 3 ust. 1.
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