
UCHWAŁA NR 69/194/19
ZARZĄDU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie powierzenia realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu 
prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 roku wraz z mediacją 

i edukacją prawną oraz  przyznania dotacji na realizację zadania

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.)  art. 11 ust. 1b  i ust. 2 i 2b  ustawy z dnia 05 sierpnia 2015 r. 
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 294), art. 11 ust.1 pkt 2 i ust.2 oraz art.15 ust. 1 i 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), 
Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert powierza się realizację  zleconego 
zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 
w 2020 roku wraz z mediacją i edukacją prawną organizacji pozarządowej pn. Fundacja w Służbie 
Wsi z siedzibą we Wrocławiu.

2. Na realizację zadania w 2020 roku przyznaje się organizacji, o której mowa w ust. 1,  dotację 
celową w wysokości 126.060 zł  (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy i sześćdziesiąt złotych).

§ 2. Warunki realizacji zleconego zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1  określa umowa.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Jeleniogórskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta Jeleniogórski

Krzysztof Wiśniewski

Członek Zarządu Powiatu

Artur Smolarek

Wicestarosta Jeleniogórski

Jarosław Kotliński
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.
U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) zarząd powiatu wykonuje zadania powiatu określone przepisami
prawa.

Jak wynika z przepisów art. 11 ust. 1b ustawy z dnia 05 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej
pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019
r. poz. 294) jeżeli na powiat przypadają trzy punkty organizacji pozarządowej, powierza się
prowadzenie dwóch punktów, przy czym jeden przeznacza się na udzielanie nieodpłatnej pomocy
prawnej, a drugi na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. A tak jest w naszym
Powiecie. Tryb wyłaniania organizacji pozarządowej w corocznym otwartym konkursie ofert
reguluje ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn.zm.),

Na podstawie wyżej cyt. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
uchwałą nr 61/174/19 z dnia 24 października 2019 r. Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego ogłosił
konkurs. Powołana przez Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego uchwałą nr 65/188/19 z dnia 13
listopada 2019 r. Komisja konkursowa zaopiniowała złożone oferty trzech organizacji
pozarządowych, które wzięły udział w konkursie. Były to oferty: Fundacji „Gołębie Serce”
z siedzibą w Rzeszowie, Fundacji Togatus Pro Bono z siedzibą w Olsztynie i Fundacji w Służbie
Wsi z siedzibą we Wrocławiu.

Oferta Fundacji „Gołębie Serce” dotyczyła prowadzenia punktu nieodpłatnych porad
prawnych lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, jednakże nie spełniła wszystkich
warunków formalnych udziału w konkursie, bowiem nie złożyła oświadczenia o zapewnieniu
poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego.

Oferta Fundacji Togatus Pro Bono dotyczyła prowadzenia punktu nieodpłatnych porad
prawnych i przedstawiła do realizacji zadania umowę z jednym radcą prawną, który ma siedzibę w
Siedlcach.

Oferta Fundacji w Służbie Wsi dotyczyła prowadzenie punktu nieodpłatnych porad
prawnych lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Do prowadzenia punktu nieodpłatnych
porad prawnych przedstawiła do realizacji zadania umowy z sześcioma adwokatami i radcami
prawnymi, którzy mają siedzibę na obszarze działania Okręgowej Rady Adwokackiej w
Wałbrzychu i Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu. Natomiast do prowadzenia
punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przedstawiła do realizacji zadania umowę tylko
z jednym doradcą mającym siedzibę w Wałbrzychu.

Komisja Konkursowa zarekomendowała Zarządowi Powiatu ofertę Fundacji w Służbie Wsi,
która otrzymała większą liczbę punktów za spełnienie wymaganych w konkursie warunków.

W sytuacji, gdy wpłynęła tylko jedna oferta na powierzenie prowadzenia punktu
przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, która nie daje rękojmi
należytego wykonania powierzonego tego zadania proponuje się powierzyć prowadzenie obu
punktów z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie art. 11 ust. 2b
ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu organizacji pozarządowej pn. Fundacja w Służbie Wsi
z siedzibą we Wrocławiu powierza się realizację zleconego zadania administracji rządowej z
zakresu prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 roku wraz z mediacją i
edukacją prawną i przyznaje się dotację celową w kwocie 126.060 zł na realizację
przedmiotowego zadania.

Zasady i terminy płatności dotacji zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy
Powiatem Jeleniogórskim a Fundacją w Służbie Wsi.

Stąd podjęcie przedmiotowej uchwały jest faktycznie i prawnie uzasadnione.
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