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                                                                                     Pan 

                                                                                     Adam Basiński 

                                                                                     Starosta Sulęciński  

                                                                                     

 

Wystąpienie pokontrolne 

z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie 

 

         Na podstawie art. 28 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji 

rządowej w województwie (Dz.U.2015.525 ze zm.) oraz art. 2 ust. 1  ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.  

o kontroli w administracji rządowej (Dz.U.185.1092), upoważnieni pracownicy Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.   

– Hanna Kamińska – inspektor wojewódzki  (przewodnicząca zespołu),  

– Robert Kamiński – inspektor wojewódzki,  

przeprowadzili, w okresie od 19 września do 28 października 2017 r.,  w Starostwie Powiatowym 

w Sulęcinie przy ul. Lipowej 18a, kontrolę problemową w trybie zwykłym. Przedmiotem kontroli była 

realizacja zadań  zleconych wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej 

oraz edukacji prawnej (Dz.U.2017.2030) zwaną dalej unpp. 

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.  

 

Do projektu wystąpienia pokontrolnego nie wniesiono zastrzeżeń.  

Działając na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej  przekazuję 

Panu wystąpienie pokontrolne.  

 

Zakres działalności. 

 Kontrola obejmowała swym zakresem przygotowanie organizacyjne powiatu sulęcińskiego do 

wykonania zadania, a także zgodność lokali, w których usytuowane są punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 
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z przepisami prawa oraz realizację obowiązków informacyjnych i dokumentowanie udzielanych porad 

prawnych. 

 

Zakres odpowiedzialności. 

Funkcję Starosty Sulęcińskiego, w okresie objętym kontrolą, pełnili Pan Patryk Lewicki i Pan Adam 

Basiński (od 23 lutego 2016 r.). Organizację Starostwa Powiatowego określa regulamin organizacyjny 

ustalony Uchwałą Zarządu Powiatu Sulęcińskiego nr 99/228/16  z dnia 30 grudnia 2016 r. (ze zmianami 

wprowadzonymi Uchwałą nr 129/295/17 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r.), oraz we 

wcześniejszym okresie wprowadzony Uchwałą Nr 27/54/15 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 4 sierpnia 2015 r. 

Zgodnie z § 8 regulaminu organizacyjnego starosta wykonuje swoje obowiązki przy pomocy wicestarosty, 

etatowego członka zarządu, sekretarza, skarbnika, naczelników wydziałów, kierowników referatów, oraz 

pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy w sposób określony w ustawie, statucie i  regulaminie. 

Wyjaśnień w zakresie objętym kontrolą udzielała Sekretarz Powiatu – p. Edyta Kuszka.  

 

Ocena kontrolowanej działalności. 

Wykonywanie zadań w zakresie przygotowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz sposobu 

udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej pomimo stwierdzonych uchybień oceniono pozytywnie. 

 

Ustalenia kontroli: 

 Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Sulęcinie realizowanie zadań 

powiatu wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej zapewnia Wydział  

Organizacyjny, Edukacji i Spraw Społecznych.  

 

1. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 

Na terenie Powiatu Sulęcińskiego znajdują się 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, co odpowiada 

mnożnikowi zdefiniowanemu w art. 20 ust. 4 unpp. W 2016 r. oba punkty prowadzone były w lokalach 

powiatowych samodzielnie, natomiast w 2017 r. jeden punkt prowadzony jest samodzielnie przez powiat, 

a drugi został powierzony do prowadzenia organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku 

publicznego, wyłonionej w otwartym konkursie ofert, stosownie do art. 11 unpp. 

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w każdym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 

w wymiarze 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie, stosownie do zapisu art. 8 ust. 3 unpp. 

W okresie objętym kontrolą (do dnia 30 września br.) w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej udzielono 

369 porad prawnych w 2016 r. i 237 w 2017 r. 

 

2. Zawarcie porozumień z gminami 

Zgodnie z art. 9 ust. 1. unpp. powiat, realizując zadanie, o którym mowa w art. 8 ust. 1, może zawierać 

porozumienia z gminami na obszarze tego powiatu. W 2016 i 2017 r. Powiat Sulęciński nie zawarł żadnych 
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porozumień z gminami z terenu powiatu sulęcińskiego. Jak wynika ze złożonych wyjaśnień, po dokonaniu 

konsultacji telefonicznych z burmistrzami i wójtami gmin powiatu sulęcińskiego stwierdzono, że gminy nie 

dysponują lokalami odpowiednio przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych. Wobec powyższego 

Starosta Sulęciński podjął decyzję o zlokalizowaniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w lokalach 

jednostek organizacyjnych powiatu, tj. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sulęcinie oraz w Zespole Szkół 

Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie.  

 

3. Zawarcie porozumień z okręgowymi radami adwokackimi oraz radami okręgowych 

izb radców prawnych 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 unpp. Powiat Sulęciński w kontrolowanym okresie zawarł dwa porozumienia 

trójstronne z Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze oraz Okręgową Radą Adwokacką w 

Zielonej Górze w terminach: 30 października 2015 r. oraz 30 listopada 2016 r. co jest, zgodne z art. 26 ust. 2 

unpp.  Zawarte porozumienia zawierają wszystkie elementy, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy.  

ORA w Zielonej Górze za pomocą poczty e-mail w dniu 13 listopada 2015 r. wskazała dwóch adwokatów, 

a OIRP pismem z dnia 13 listopada 2015 r. (wpływ 20 listopada 2015 r.)  dwóch radców prawnych, co było 

niezgodne z zawartym porozumieniem, w którym wskazano 3 adwokatów i 3 radców prawnych do 

udzielania porad w lokalu usytuowanym w Powiatowym urzędzie Pracy w Sulęcinie. Aneksem nr 1 z dnia 

30 listopada 2015 r. do porozumienia zmieniono liczbę adwokatów i radców prawnych do 2 adwokatów 

i 2 radców, a aneksem nr 2 z dnia 17 grudnia 2015 r. wyznaczono 2 lokale do świadczenia nieodpłatnej 

pomocy prawnej. ORA oraz OIRP w Zielonej Górze, zgodnie z art. 26 ust. 3 unpp, w terminie do 

15 listopada 2015r., wskazały Staroście Sulęcińskiemu adwokatów i radców prawnych wyznaczonych do 

udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. 

W zakresie sprawozdawczości ustalono, że Starosta Sulęciński zgodnie z art. 10 ust. 3 unpp poinformował 

Wojewodę Lubuskiego o zawartych porozumieniach z ORA w Zielonej Górze oraz OIRP w Zielonej Górze  

w dniu 2 listopada 2015 r. znak SE.033.33.2015.EKus oraz 7 grudnia 2016 r. znak: SE.032.1.2016.EKus.      

  

4. Zawarcie umów z adwokatami i radcami prawnymi 

Zgodnie z art. 6 unpp w 2015 r. Powiat Sulęciński zawarł z adwokatami i radcami prawnymi 4 umowy 

zlecenia, a w 2016 r. - 5 umów zleceń na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Przedmiotowe umowy zawarte zostały odpowiednio w dniu 18 grudnia 2015 r. i 29 grudnia 2016 r. tj. 

w terminie wynikającym z art. 26 ust. 5 unpp. 

Podpisane umowy zawierają wszystkie elementy określone w art. 6 ust. 2 ww. ustawy, lecz 

ogólnikowo regulują kwestię wykonywania zastępstw.  
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5. Wyłonienie organizacji pozarządowej do prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy 

prawnej 

Zgodnie z art. 11 ust. 1 unpp Powiat Sulęciński w 2017 r. powierzył prowadzenie jednego z dwóch punktów 

nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej. 

 

Konkurs 2015 r. 

W celu wykonania obowiązku powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji 

pozarządowej, Zarząd Powiatu Sulęcińskiego Uchwałą Nr 40/92/15 z dnia 2 listopada 2015 r. ogłosił    

konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej. 

Szczegółowa analiza ogłoszenia wykazała, że zgodnie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 zwana dalej udpp) zawiera 

ono informacje o rodzaju zadania, wysokości środków publicznych przeznaczonych na jego realizację, 

zasadach przyznawania dotacji, terminach i warunkach realizacji zadania, terminie składania ofert, trybie 

i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert. W ogłoszeniu nie 

zawarto jednak informacji o nie realizowaniu przez Powiat w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

i w roku poprzednim zadania publicznego tego samego rodzaju.  

Ponadto stwierdzono działanie zgodne z prawem w zakresie ogłoszenia konkursu, które ukazało się na okres 

nie krótszy niż 21 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sulęcinie, na stronie 

internetowej Starostwa oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa. 

W celu opiniowania złożonych ofert Starosta Sulęciński Zarządzeniem Nr 70/2015 z dnia 30 listopada 

2015 r. powołał Komisję konkursową, w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadania 

publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającej na prowadzeniu w 2016 roku punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego. 

W skład komisji powołano 3 członków i przewodniczącą. Regulamin pracy  Komisji, będący załącznikiem 

do ww. zarządzenia, w par 4 pkt 2 przewiduje nieobecność przewodniczącego, a nie członka komisji. Jednak 

protokół z dnia 30 listopada 2015 r. wskazuje, że w jej pracach brał udział skład trzyosobowy, jeden członek 

Komisji był nieobecny. Ze złożonych wyjaśnień wynika, iż jeden członek Komisji został zgłoszony do 

składu przez organizację pozarządową i osoba ta nie stawiła się na posiedzenie. 

Do konkursu przystąpiła jedna organizacja pozarządowa. Złożona oferta Fundacji Św. Klemensa w Sulęcinie 

nie spełniała wymogów formalnych określonych w art. 11 ust. 6 unpp, tj. nie posiadała co najmniej 

dwuletniego doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub 

informacji prawnych. Wobec powyższego ofertę odrzucono, o czym Starosta Sulęciński poinformował 

pismem z dnia 30 listopada 2015 r. Informacja została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej 

Starostwa Powiatowego w Sulęcinie, na stronie internetowej Starostwa oraz na tablicy ogłoszeń w budynku 

Starostwa. W związku z nie zawarciem porozumienia do dnia 30 listopada 2015 r. z organizacją 

pozarządową, Starosta przekazał dziekanom Okręgowej Rady Adwokackiej i Okręgowej Izby Radców 



5 

 

Prawnych w Zielonej Górze informacje, o których mowa w art. 9 ust. 2.  Na podstawie przekazanych 

informacji dziekan okręgowej rady adwokackiej oraz dziekan rady okręgowej izby radców prawnych 

wskazali odpowiednio adwokatów lub radców prawnych, wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy 

prawnej.  

 

Konkurs 2016 r. 

W celu wykonania obowiązku powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji 

pozarządowej, Zarząd Powiatu Sulęcińskiego Uchwałą Nr 87/212/16 z dnia 26 października 2016 r. ogłosił 

konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej. 

Analiza ogłoszenia wykazała, że nie zawiera ono informacji o nie realizowaniu przez Powiat w roku 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publicznego tego samego rodzaju.  

Ponadto stwierdzono działania zgodne z prawem w zakresie ogłoszenia konkursu, które ukazało się na okres 

nie krótszy niż 21 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sulęcinie, na stronie 

internetowej Starostwa oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa. 

W  celu  opiniowania  złożonych  ofert  Zarząd  Powiatu  Sulęcińskiego  Uchwałą Nr 90/217/16 z dnia 

15 listopada 2016 r. powołał  Komisję konkursową w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadań 

publicznych wykonywanych przez  organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu nieodpłatnej pomocy 

prawnej, polegającej na prowadzeniu w 2017 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje 

pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego. 

Do konkursu przystąpiły 3 organizacje pozarządowe: Fundacja TOGATUS PRO BONO, Stowarzyszenie 

Wspierania Aktywności Obywatelskiej CYVIS SUM oraz Stowarzyszenie Poszkodowanych w Wypadkach 

Drogowych. Oferta Stowarzyszenia Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych nie spełniała wymogów 

formalnych określonych w art. 11 ust. 6 unpp, tj. nie posiadała co najmniej dwuletniego doświadczenia 

w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych.  

Pozostałe oferty spełniały wymogi formalne określone w art. 11 ust. 6 unpp i zostały pozytywnie 

zaopiniowane przez Komisję. Protokół z prac Komisji konkursowej sporządzono 21 listopada 2016 r. 

W wyniku oceny złożonych ofert przez komisję konkursową Uchwałą Nr 92/219/16  Zarządu Powiatu 

Sulęcińskiego z dnia 24 listopada 2016 r. „w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację 

zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na prowadzeniu w 2017 r. punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego” 

wybrano ofertę Fundacji TOGATUS PRO BONO z Olsztyna (KRS 0000403888). 

Fundacja TOGATUS PRO BONO w ofercie realizacji zadania publicznego z dnia 15 listopada 2016 r. w pkt 

15 wskazała, iż od stycznia 2016 r. prowadzi na podstawie umów ze starostwami powiatowymi 33 punkty 

nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze 21 powiatów i 4 miast w kraju. Z dokumentacji dołączonej do 

oferty wynika, że organizacja od stycznia 2012 r. świadczyła usługi związane z udzielaniem porad prawnych 
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lub informacji prawnych. Ponadto fundacja przedstawiła referencje m.in. starostw w Mławie, Poznaniu, 

Żyrardowie i  Iławie. Na tej podstawie Powiat Sulęciński uznał w/w ofertę za kompletną.  

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszono niezwłocznie na stronie internetowej Starostwa Sulęcińskiego, 

w BIP Starostwa oraz w siedzibie organu, zgodnie z art. 15 ust. 2j ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie. W ogłoszeniu o wynikach konkursu wskazano nazwę oferenta,  nazwę zadania 

publicznego oraz wysokość przyznanych środków publicznych, zgodnie z art. 15 ust. 2h uddp. 

 

6. Zawieranie umów z organizacjami pozarządowymi 

W celu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową Powiat Sulęciński zgodnie 

z art. 11 ust. 7 unpp zawarł w dniu 29 listopada 2016 r. umowę z Fundacją TOGATUS PRO BONO na 

realizację zadania publicznego pn. powierzenie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 

usytuowanego w lokalu znajdującym się w budynku Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii 

Europejskiej w Sulęcinie, która zawiera wszystkie elementy określone w art. 6 ust. 2 pkt 1 i 3-6 unpp.  

 

7. Spełnienie wymogów dotyczących lokali, w których udzielana jest nieodpłatna 

pomoc prawna oraz udostępnienie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej 

Starosta Sulęciński w związku z realizacją zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, 

zgodnie z art. 9 ust. 1 unpp, określił 2 punkty, wskazując dni i godziny, w których będzie prowadzona 

nieodpłatna pomoc prawna. Znajdują się one w Powiatowym Urzędzie Pracy przy ul. Lipowej 18b 

w Sulęcinie oraz w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych przy ul. Witosa 49 w Sulęcinie. Informacja 

zamieszczona w BIP Starostwa zawiera również wskazanie, w których punktach nieodpłatnej pomocy 

prawnej jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna przez adwokata lub radcę prawnego oraz które z punktów 

nieodpłatnej pomocy prawnej są prowadzone przez organizacje pozarządowe, ze wskazaniem danych tych 

organizacji, oraz czy udzielana w tych punktach nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona przez adwokata, 

radcę prawnego albo osobę, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy.   

Jednocześnie Starosta wypełnił obowiązek określony w § 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 

15 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej, 

udostępniając te informacje w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.  

W celu sprawdzenia dostosowania przez powiat lokali, w których jest prowadzona nieodpłatna pomoc 

prawna dokonano oględzin 2 punktów. Lokale posiadały dostęp do sieci energetycznej, telefonicznej, a także 

teleinformatycznej. Dodatkowo dysponowały poczekalnią  i odrębnym pomieszczeniem umożliwiającym 

zachowanie dyskrecji przy udzielaniu pomocy prawnej. Wyposażenie lokali zapewniało bezpieczne 

przechowywanie dokumentów zawierających dane osobowe, uniemożliwiające dostęp do nich osobom 

nieupoważnionym (szafa zamykana na klucz). Kontrolujący ustalili, że w przypadku udostępnionego 

pomieszczenia w Zespole Szkół lokal nie uwzględnia w pełni potrzeb osób niepełnosprawnych. Wprawdzie 

oba lokale posiadają podjazdy, odpowiedniej szerokości korytarze i podest przy drzwiach wejściowych 

z powierzchnią manewrową, lecz wyodrębnione pomieszczenie do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 
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w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych uniemożliwia zachowanie dyskrecji przy udzieleniu tej pomocy 

osobom niepełnosprawnym, poruszającym się na wózkach inwalidzkich, gdyż drzwi posiadają szerokość 

80cm.  

Ustalono, że oba punkty określone przez Starostę Sulęcińskiego, na dzień przeprowadzania oględzin, były 

dostępne dla osób uprawnionych jednak punkt w ZSOiZ został słabo oznaczony i może powodować 

trudności z uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej. Lokal znajduje się na terenie kompleksu 6 budynków 

przy szkole i nie posiadał ani numeru budynku, ani tabliczki informującej o udzielaniu nieodpłatnej pomocy 

prawnej w tym miejscu. W trakcie kontroli jednostka podjęła czynności mające na celu właściwe 

oznakowanie lokalu i oznaczenie drogi do niego prowadzącej. Dnia 26 października br. za pomocą poczty e-

mail nadesłano zdjęcia, potwierdzające usunięcie uchybień. 

Na pytanie kontrolujących, czy Powiat Sulęciński analizował dotychczasową lokalizację punktów 

nieodpłatnej pomocy prawnej , wyjasniono, że po przeprowadzeniu analizy dostępnych lokali, stwierdzono, 

że lokalizacja w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych umożliwia skorzystanie z pomocy prawnej przede 

wszystkim grupie osób do 26 roku życia oraz dywersyfikację udzielanej pomocy, gdyż znajduje sie on ok. 4 

km od lokalu usytowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy. 

 

8. Edukacja prawna 

Działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące 

w szczególności upowszechniania wiedzy o: 

1) możliwościach dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej; 

2) prawach i obowiązkach obywatelskich; 

3) działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej; 

4) mediacji oraz sposobach pozasądowego rozwiązywania sporów; 

5) możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz w procesie stanowienia prawa, 

realizowane były na terenie powiatu sulęcińskiego w 2016 r. poprzez: 

- spotkania edukacyjne w I LO w Sulęcinie i ZSLiZ w Sulęcinie pn. „Młody konsument w sieci”, „Znam 

swoje prawa”, 

- publikacje prasowe w Gazecie Sulęcińskiej: Konsumenckie ABC, 

- współpraca z sołectwami i organizacjami senioralnymi (przekazywanie materiałów informacyjnych). 

Działania te były prowadzone przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Sulęcinie. 

W 2017 r. działania edukacyjne realizowano m.in. poprzez: 

- spotkania z prawnikiem w ramach prelekcji pt. „Naruszenie dóbr w internecie”, podczas których prelegent 

omówił zagadnienia ochrony wizerunku i danych osobowych w cyberprzestrzeni,  

- wydawanie Biuletynu przez fundację TOGATUS PRO BONO (zagadnienia dotyczące prawa pracy, 

cywilnego, rodzinnego, spadkowego, ochrony danych osobowych i z zakresu praw obywatelskich), 

- na stronie www.fundacja.togatus.pl udostępniono informacje oraz treści edukacyjne. 
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9.  Działalność kontrolna Starosty 

Zgodnie z przepisem art. 11 ust. 8 unpp starosta kontroluje wykonywanie umowy przez organizację 

pozarządową na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Starosta może on dokonywać kontroli i oceny realizacji zadania zgodnie z art., 17 udpp, w szczególności: 

1) stopnia realizacji zadania; 

2) efektywności, rzetelności i jakości realizacji zadania; 

3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania; 

4) prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem. 

W § 9 umowy na realizację w 2016 r. zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy 

prawnej określono zasady kontroli prawidłowości wykonywania zadania publicznego: zleceniodawca może 

badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości 

wykonania zadania publicznego oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących 

wykonania zadania publicznego. 

Ustalono, że do dnia kontroli Starosta Sulęciński kontrolował realizację przedmiotowego zadania 

publicznego przez organizację pozarządową poprzez pisemną informację otrzymaną od fundacji realizującej 

zadanie w pierwszym półroczu 2017 r. Kontrolującym nie przedstawiono protokołów kontroli w Fundacji 

oraz nie określono ich efektów. Brak tych kontroli skutkował m.in. brakiem właściwego oznaczenia lokalu 

w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych. 

 

10. Obowiązek sprawozdawczy Starosty wobec Ministra Sprawiedliwości i Wojewody 

Starosta przekazuje Ministrowi Sprawiedliwości oraz właściwemu wojewodzie, nie później niż do końca 

pierwszego kwartału roku następnego, zbiorczą informację o wykonaniu zadania polegającego na udzielaniu 

nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu. Pismem z dnia 16 stycznia 2017 r. znak: 

SE.033.33.2015.EKus przesłano Ministrowi Sprawiedliwości ww. informację za 2016 r.  

 

 W 2016r. Starostwo Powiatowe w Sulęcinie otrzymało dotacje na realizację zadania polegającego na 

udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w wysokości 123 600,00zł, z czego 119 892,00zł przeznaczono na 

wynagrodzenia dla adwokatów i radców prawnych z tytułu umów zawartych z powiatem, a 3 708,00zł to 

koszty obsługi organizacyjno-technicznej zadania.  

W 2017r. Starostwo Powiatowe w Sulęcinie otrzymało dotacje na realizację zadania polegającego na 

udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w wysokości 125 208,00zł, z czego do dnia 30 września 2017 r. 

wykorzystano 88 832,17zł, tj.: 40 483,60zł przeznaczono na wynagrodzenia dla adwokatów i radców 

prawnych z tytułu umów zawartych z powiatem, 45 544,41zł przekazano organizacji pozarządowej za 

prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, a 2 504,16 zł stanowiły koszty obsługi organizacyjno-

technicznej zadania. 
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 Fakt przeprowadzenia kontroli został odnotowany w książce kontroli Starostwa Powiatowego 

w Sulęcinie pod pozycją 8/2017. 

 

Przedstawiając powyższe ustalenia, zalecam: 

 przeprowadzanie kontroli realizacji zadania publicznego zgodnie z art. 17 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

 dostosowanie lokalu przeznaczonego do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Zespole 

Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 

 

 

W terminie 30 dni liczonym od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego oczekuję informacji 

o sposobie wykonania zaleceń i wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo  

o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 

 

 

 

 WOJEWODA LUBUSKI 

 

   Władysław Dajczak 

 


