
                Gorzów Wlkp., dnia  3 grudnia 2020 r. 

WOJEWODA  LUBUSKI  

       Władysław Dajczak 

 

NK-II.431.1.6.2020.IOko 

       Pani 

       Agnieszka Olender 

       Starosta Powiatu Międzyrzeckiego  

 

 

Wystąpienie pokontrolne  

z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym w Starostwie Powiatowym w 

Międzyrzeczu 

 

 

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

i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2019 r. poz.1464), art. 2 i art. 6 ust. 4 pkt 

3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r. 

poz.224) oraz art. 8 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 ze 

zm.) pracownicy Wydziału Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Gorzowie Wlkp. w składzie: 

 Izabela Okonek – starszy inspektor wojewódzki - przewodnicząca zespołu, 

 Robert Kamiński – inspektor wojewódzki, 

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr: 43/1-2/2020 z dnia  

14 maja 2020 r. w okresie od 14 maja 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. przeprowadzili 

kontrolę problemową w trybie zwykłym w Starostwie Powiatowym w Międzyrzeczu,  

ul. Przemysłowa 2, 66-300 Międzyrzecz.  

Przedmiotem kontroli była realizacja zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej 

pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, zwanej 

dalej „ustawą”. 
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Kontrola obejmowała okres od 1 stycznia 2019 r. do dnia rozpoczęcia kontroli. 

Do projektu wystąpienia pokontrolnego zastrzeżenia nie zostały wniesione. Wobec 

powyższego stosownie do art. 47 ustawy o kontroli w administracji rządowej przekazuję 

wystąpienie pokontrolne, obejmujące treść projektu wystąpienia pokontrolnego wraz z oceną. 

 

Zakres odpowiedzialności 

 

Funkcję Starosty Międzyrzeckiego w okresie objętym kontrolą pełniła Pani Agnieszka 

Olender. Za realizację ww. zadań odpowiedzialne są: pani Grażyna Tomaszewska – naczelnik 

Wydziału Organizacyjnego z zakresu spraw prowadzonych przez adwokatów i radców 

prawnych oraz pani Aldona Gajek – inspektor w Wydziale Edukacji, Spraw Społecznych  

i Promocji z zakresu spraw prowadzonych przez organizację pozarządową. 

 

Ocena kontrolowanej działalności 

 

  Wykonywanie zadań w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnego poradnictwa oraz edukacji prawnej oceniono pozytywnie z uchybieniami.  

Powyższa ocena wynika z następujących ustaleń i ocen dokonanych w poszczególnych 

obszarach objętych kontrolą: 

 

1. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego 

 

Na terenie Powiatu Międzyrzeckiego znajdują się 2 punkty, co odpowiada 

mnożnikowi zdefiniowanemu w art. 20 ust. 4 ustawy:  

1) w Międzyrzeczu punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji zlokalizowany  

w budynku Starostwa, zgodnie z art.11 ust.1a ustawy powierzono adwokatom i radcom 

prawnym wyznaczonym przez Okręgową Izbę Radców Prawnych i Okręgową Radę 

Adwokacką w Zielonej Górze,  

2) punkt udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego i mediacji powierzono do prowadzenia organizacji 

pozarządowej:  

 w 2019 r. prowadzony przez Fundację HONESTE VIVERE z Warszawy, 

zlokalizowany w Skwierzynie, 
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 w 2020 r. prowadzony przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności 

Obywatelskiej CIVIS SUM z Zielonej Góry,  zlokalizowany w dwóch miejscach: 

Skwierzynie i Trzcielu. 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego odbywa się  w każdym punkcie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu 

przez co najmniej 4 godziny dziennie, co jest zgodne z art. 8 ust. 3 ustawy. Podkreślenia 

wymaga fakt, iż sposób organizacji dyżurów w punktach zapewnia dostęp do pomocy  

w sposób dogodny dla mieszkańców o różnych aktywnościach zawodowych.  

 

2. Porozumienia z gminami 

 

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy wójt (burmistrz, prezydent miasta) corocznie, nie 

później niż do 30 września, może złożyć do starosty wniosek dotyczący potrzeb wspólnoty 

samorządowej w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego na kolejny rok kalendarzowy. W ślad za zgłaszanymi przez Burmistrza 

Skwierzyny potrzebami mieszkańców w 2018r. oraz 2019 r. Powiat Międzyrzecki zawarł ze 

wskazanym przez Burmistrza Skwierzyny Zakładem Usług Komunalnych w Skwierzynie 

umowę na wynajęcie lokalu na rok 2019 dnia 29 listopada 2018 r., a na rok 2020 w dniu  

9 października 2019 r. 

Z wnioskiem o zlokalizowanie w 2020 roku na terenie gminy bezpłatnego punktu,  

z uwagi na utrudnienia komunikacyjne z punktami w innych miejscowościach, w których 

świadczona już jest nieodpłatna pomoc prawna, wystąpił również Burmistrz Trzciela. Powiat 

zawarł w dniu 19 listopada 2019 r. z Gminą porozumienia na nieodpłatne udostępnienie 

lokalu w którym realizowane będą zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 

lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.  

 

3. Porozumienia z okręgowymi radami adwokackimi i radami okręgowych izb 

radców prawnych 

 

Powiat corocznie zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy zawiera z okręgową radą adwokacką 

 i radą okręgowej izby radców prawnych porozumienie w sprawie udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej na obszarze powiatu, określające w szczególności: 

1) liczbę adwokatów i radców prawnych, którzy będą udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej 

na obszarze powiatu, z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia równomiernego udziału 
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adwokatów  

i radców prawnych w wykonywaniu tego zadania, w tym z zakresu nieodpłatnej mediacji, 

2) zobowiązanie okręgowej rady adwokackiej lub rady okręgowej izby radców prawnych 

do imiennego wskazywania adwokatów lub radców prawnych oraz ich zastępców, którymi 

są adwokaci lub radcowie prawni, wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 

zgodnie z wykazem planowanych dyżurów, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i ust.  

3, uwzględniające dni oraz, jeśli to możliwe, godziny, w których planuje się dyżury, a także 

specjalizację dyżurów, 

3) zasady wynagradzania adwokatów i radców prawnych udzielających nieodpłatnej pomocy 

prawnej, 

4) zasady wykorzystania urządzeń technicznych w punkcie. 

W kontrolowanym okresie zawarto jedynie w dniu 29 listopada 2019 r. porozumienie 

na rok 2019. Porozumienie na rok 2020 nie zostało zawarte, co stanowi naruszenie art.10 ust. 

1 ustawy. W przypadku niezawarcia porozumienia do 30 listopada roku poprzedzającego rok 

którego dotyczyłoby porozumienie starosta przekazuje dziekanom stosowną informację i to 

dziekan okręgowej rady adwokackiej lub dziekan rady okręgowej izby radców prawnych 

wskazuje odpowiednio adwokatów lub radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy 

prawnej na podstawie informacji otrzymanych od starosty. Nieprzekazanie stosownych 

informacji dziekanom stanowi naruszenie art.10 ust. 2 ustawy. 

 

4. Umowy z adwokatami i radcami prawnymi 

 

Pomimo nie zawarcia porozumienia na rok 2020, powiat zawarł umowy z adwokatami  

i radcami. Z wyjaśnień pracownika odpowiedzialnego za powyższe zadanie wynika, że wykaz 

adwokatów i radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej otrzymano po 

telefonicznych ustaleniach z Okręgową Radę Adwokacką w Zielonej Górze oraz Okręgową 

Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze. O zawarciu stosownych umów z adwokatami  

i radcami prawnymi, zgodnie z art. 10 ust.3 ustawy poinformowano Wojewodę.  

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy umowa taka powinna zawierać w szczególności: 

1) wskazanie miejsca i czasu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, 

2) informację o możliwości wydłużenia, na żądanie starosty, czasu trwania dyżuru do co 

najmniej 5 godzin dziennie, w przypadku, o którym mowa w art. 8 ust. 6 ustawy, w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 3, 

3) określenie wynagrodzenia za udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, 
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4) określenie sposobu korzystania z lokalu, w którym będzie usytuowany punkt, 

5) wskazanie niezbędnych urządzeń technicznych, w tym zapewniających dostęp do bazy 

aktów prawnych umożliwiający udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, 

6) zasady zapewniania dostępu do bazy aktów prawnych umożliwiającego udzielanie 

nieodpłatnej pomocy prawnej, 

7) zasady zapewniania przez adwokata lub radcę prawnego zastępstwa w przypadku, gdy nie 

będzie on w stanie osobiście udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej, 

8) zasady sposób organizacji w punkcie spotkań z mediatorem, o którym mowa w art.8 ust.12 

pkt 1 ustawy, 

9) w przypadku określenia specjalizacji, o której mowa w art.8 ust. 9 ustawy, wskazanie 

specjalizacji nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej podczas poszczególnych dyżurów, 

10) zasady jej rozwiązania. 

Kontrola wykazała, że w umowach zawarto wszystkie wymagane informacje, 

realizując w ten sposób ww. zapisy ustawy.  

 

5. Wyłonienie organizacji pozarządowej do prowadzenia punktów 

 

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy organizację pozarządową wyłania się corocznie  

w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm. i Dz.U. 

z 2019 r. poz. 688 ze zm.). W związku z powyższym Zarząd Powiatu Międzyrzeckiego 

ogłosił otwarty konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie 

prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego zarówno w 2019, jak i 2020 roku. Ogłoszono również w każdym 

roku nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w 

otwartym konkursie na realizację zadania publicznego (Uchwała NR 102.2018  

z 9 października 2018 r. oraz NR 119.2019 z 22 października 2019 r.). 

Uchwałą NR 112.2018 z 6 listopada 2018 r. oraz uchwałą NR 131.2019 z 15 listopada 2019 r. 

powołano Komisje Konkursowe w celu opiniowania ofert na realizację zadania na 

powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej  odpowiednio w 2019 r.  

i 2020 r. Regulamin pracy Komisji stanowi załącznik do uchwały.  

Oceny ofert dokonano w sposób obiektywny, zgodnie z zasadą równego traktowania 

wykonawców i z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji na podstawie kryteriów 
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określonych w karcie oceny merytorycznej. Kryteria poddano ocenie przypisując im 

odpowiednią punktację. Kontrolujący zauważyli, że przy określeniu kryteriów  w 2018, nie 

przypisano im określonej wagi, tj. nie wiadomo w jakim przedziale należy zastosować skale 

ocen „1”, a w jakim „10”. Każde kryterium musi być sformułowane jednoznacznie  

i precyzyjnie, tak żeby każdy poprawnie mógł interpretować je w jednakowy sposób.  

W 2019 r. jednoznacznie sformułowano przedziały według których należało zastosować 

właściwą skalę. W świetle przyjętych kryteriów wyłoniono najkorzystniejszą ofertę.  

W 2018 r. do konkursu przystąpiło 5, a w 2019 r. 4 organizacje pozarządowe.  

Uchwałą NR 120.2018 z dnia 30 listopada 2018 r. oraz NR 133.2019 z dnia 19 listopada 

2019r. ogłoszono wyniki otwartego konkursu ofert w poszczególnych latach.  

W pracach Komisji Konkursowej w 2019 r. brał udział zaproszony przedstawiciel wojewody. 

Ustalono, że Starosta poinformował Wojewodę Lubuskiego o terminie przeprowadzania 

konkursu również w 2018 r. lecz Wojewoda nie wskazał swojego przedstawiciela do prac 

 w Komisji. 

Uchwały podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  

w Starostwie, stronie internetowej Starostwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.  

Umowy z wyłonionymi z konkursu organizacjami pozarządowymi zawarto odpowiednio na 

rok 2019 umowa Nr ES.NPP.524.3.2018.AG z dnia 28 grudnia 2018 r. oraz na rok 2020 

umowa Nr ES.NPP.524.1.2019.AG z dnia 12 grudnia 2019 r Wyłonienie organizacji 

pozarządowej odbywało się zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie. 

 

7. Spełnienie wymogów dotyczących lokali 

 

Ze względu na panującą w okresie kontroli epidemię COVID-19 i co za tym idzie 

znaczne ograniczenia w poruszaniu się na terenie województwa – zespół kontrolny nie 

dokonywał osobiście oględzin lokali, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna lub 

świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. W celu sprawdzenia spełniania przez 

lokal, wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 

2018r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego (Dz.U. z 2018 poz. 2492) na prośbę kontrolujących Starostwo przesłało 

zdjęcia. Każdy lokal w którym usytuowany jest punkt spełnił określone w § 5 rozporządzenia 

wymogi.   
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Jedynie punkt mieszczący się w Skwierzynie nie jest przystosowany dla osób ze 

znaczną niepełnosprawnością ruchową. W związku z czym Starostwo przyjęło następujące 

rozwiązania: osobom które nie mogą osobiście zasięgnąć porady w punkcie, porady udzielane 

będą w miejscu ich zamieszkania lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na 

odległość. 

W 2019 r. nie udzielano porad za pomocą środków porozumiewania się na odległość.  

W 2020 r. mieszkańcy korzystają z tej możliwości z powodu stanu epidemii na terenie kraju. 

Porady udzielane są  telefonicznie lub drogą mailową.   

 

8. Upowszechnianie wśród mieszkańców powiatu informacji o systemie  

  

Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy starosta odpowiada za upowszechnianie wiedzy  

o działalności systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego wśród mieszkańców powiatu. Starosta Międzyrzecki realizował ww. 

obowiązek w następujący sposób: 

- informacje dotyczące działania systemu zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na stronie internetowej powiatu, na tablicy ogłoszeń znajdującej się w budynku 

starostwa,  

w miesięczniku lokalnym www.powiatowa.com oraz na portalu społecznościowym, 

- poprzez dystrybucje ulotek, plakatów, poradników do jednostek organizacyjnych powiatu  

i gmin (DPS, PCPR, OPS, szkoły, Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, Uniwersytet 

Trzeciego Wieku, Dom Seniora). 

Prośby o upowszechnienie informacji o działalności systemu wraz z gotowymi materiałami 

zostały przekazane do urzędów miast i gmin powiatu, gdzie zostały wykorzystane  

i opublikowane.  

Zgodnie z art. 8a ust.1 ustawy starosta sporządza i aktualizuje listę jednostek 

nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu.  

Starosta Międzyrzecki udostępnił ww. listę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie 

internetowej Starostwa, urzędów gmin na obszarze powiatu oraz w lokalnych środkach 

masowego przekazu. Listę udostępniono wykonawcom do wykorzystania przy realizacji 

zadania, zgodnie z art.5 ust. 4 ustawy. 
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8. Edukacja prawna 

 

Wykonywanie zadań z zakresu edukacji prawnej, zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy 

powierzono w ramach umowy organizacji pozarządowej. Zadania te mogą być realizowane  

w formach, które w szczególności polegają na opracowaniu informatorów i poradników, 

prowadzeniu otwartych wykładów i warsztatów oraz rozpowszechnianiu informacji za 

pośrednictwem środków masowego przekazu i innych zwyczajowo przyjętych form 

komunikacji, w tym prowadzeniu kampanii społecznych.  

Wywiązując się z zawartej umowy organizacja pozarządowa w 2019 roku wydała  

i rozpowszechniła informatory o funkcjonowaniu na terenie powiatu systemu oraz poradniki  

w formie papierowej i elektronicznej pt. „Dziedziczenie ustawowe i testamentowe”, „Praw 

o rodzinne”, „Upadłość konsumencka”, „Mediacje”. Ponadto w ramach własnych środków 

wykonała ulotki i plakaty o różnych wymiarach. Wszystkie poradniki, ulotki oraz plakaty 

zostały przekazane jednostkom organizacyjnym powiatu, szkołom dla którego organem 

prowadzącym jest powiat, dostępne były dla mieszkańców korzystających z porad w każdym 

z punktów oraz podczas organizacji imprez plenerowych. Ponadto przeprowadzono wykłady 

w Liceum Ogólnokształcącym w Międzyrzeczu oraz Dziennym Domu „Senior – Wigor”. 

W 2020 r. uruchomiono internetowy serwis edukacyjny, przygotowano informatory  

i poradniki w wersji elektronicznej. Na antenie Radia Zachód odbyła się emisja spotu 

informacyjnego o funkcjonowaniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa 

obywatelskiego, który był elementem kampanii społecznej „Twoje prawo”. Przygotowano 

prezentację oraz opracowano i wydrukowano plakaty i ulotki. Stworzono w Internecie lokalny 

portal edukacji prawnej, który dostępny jest na stronie internetowej dla wszystkich 

mieszkańców Powiatu Międzyrzeckiego oraz kilku innych współpracujących z organizacją 

powiatów województwa lubuskiego. 

Na potrzeby kampanii społecznej „STOP CYBERPRZEMOCY” stworzono profil na portalu 

Facebook. Ponadto opracowano plakaty oraz infografikę. Informacje o kampanii przekazano 

do szkół na terenie Powiatu Międzyrzeckiego. Ulotki i plakaty zostały upublicznione na 

tablicach informacyjnych w budynku starostwa oraz zostaną przekazane do punktów.  

W drugim półroczu zaplanowano spotkania edukacyjne i opracowanie poradników z zakresu 

edukacji prawnej. Działania będą prowadzone w formie online. 

  Na stronie internetowej Starostwa udostępniane są mieszkańcom powiatu wcześniej 

opracowane jak i nowo powstałe poradniki z zakresu edukacji prawnej.  
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9. Działalność kontrolna Starosty 

 

Starosta kontroluje wykonywanie umowy przez organizację pozarządową na zasadach 

określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Kontrola wyłonionej w konkursie organizacji j, której powierzono prowadzenie punktu  

w 2019 roku sprawowana była poprzez weryfikację sprawozdań składanych miesięcznie  

i ich akceptację z założeniami złożonej oferty, dowodów księgowych dołączonych do 

sprawozdań miesięcznych, harmonogramu czasu pracy oraz statystyki udzielonych porad   

i  realizacji założeń wynikających z zadań z edukacji prawnej. Taka sama procedura dotyczy 

roku 2020.  

Kontrola punktu prowadzonego w budynku Starostwa, obsługiwanego przez 

adwokatów i radców prawnych odbywa się głównie poprzez weryfikowanie złożonych 

podpisów na liście obecności oraz przy pobraniu kluczy do punktów. Starosta również na 

bieżąco sprawdza stan lokalu oraz stan urządzeń do obsługi. 

Do czasu wdrożenia i wprowadzenia centralnego systemu teleinformatycznego do obsługi 

nieodpłatnej pomocy prawnej analiza części A kart pomocy realizowana była poprzez 

weryfikację złożonych kart oraz oświadczeń, prawidłowe i czytelne ich wypełnianie oraz 

terminowe ich dostarczanie.  

Starosta co najmniej raz w miesiącu odbiera części B karty pomocy zgromadzone  

w urnie, następnie zgodnie z postanowieniami art. 7 ust. 5 ustawy, analizuje opinie osób 

uprawnionych o udzielonej pomocy, mając na względzie potrzebę wprowadzenia usprawnień 

oraz podniesienia jakości nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego.  

W kontrolowanym okresie złożono jedynie 4 części B karty pomocy. Opinie z części B kart 

pomocy, które mogłyby mieć wpływ na sposób wykonania przez właściwą okręgową radę 

adwokacką lub właściwą radę okręgowej izby radców prawnych zobowiązania, o których 

mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy Starosta Międzyrzecki przekazał dwukrotnie: 

- w dniu 12.02.2019 r. 3 karty do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze, 

- w dniu 14.05.2019 r. 1 kartę do Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze. 

Wszystkie opinie zawarte w części B kart pomocy były pozytywne. W 2020 r. kart pomocy  

B nie złożono.  

Starosta przekazuje również organizacji pozarządowej zawarte w części B kart pomocy opinie 

osób uprawnionych o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczonym poradnictwie 

obywatelskim, które mogą mieć wpływ na sposób realizacji przez organizację standardów 
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obsługi oraz sprawowanie wewnętrznego systemu kontroli jakości nieodpłatnej pomocy 

prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z uwzględnieniem treści dokumentu 

dołączonego do wniosku o wpis na listę, o którym mowa w art. 11d ust.8 pkt 4 ustawy. 

Jednakże w kontrolowanym okresie części B karty pomocy nie złożono. 

W 2019 roku oraz na dzień składania informacji do starostwa nie wpłynęły skargi 

dotyczące funkcjonowania punktów prowadzonych przez organizację pozarządową oraz 

punktu obsługiwanego w starostwie przez adwokatów i radców prawnych. 

 

10. Właściwe przeznaczenie dotacji   

 

Powiatowi Międzyrzeckiemu na 2019 oraz 2020 rok przyznana została dotacja celowa  

z budżetu państwa w kwocie 132.000 zł na każdy rok.  

Zgodnie z art.20 ust.1 ustawy dotacja na zadania polegające na udzielaniu nieodpłatnej 

pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji 

prawnej, jest przeznaczona: 

- w 91% na wynagrodzenia z tytułu umów adwokatów, radców prawnych (60,060 zł) oraz dla 

organizacji pozarządowej (60.060 zł),  

- w 6% na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadań (7.920 zł),  

- w 3% na zadania z zakresu edukacji prawnej powierzone organizacji pozarządowej w trybie 

art.11 ust 7 ustawy (3.960 zł). 

Organizacja pozarządowa w 2019 r. rozliczała się w miesięcznych transzach, składając 

sprawozdanie częściowe za każdy miesiąc oraz sprawozdanie częściowe z przyznanej dotacji. 

Kwota na realizację zadania z zakresu edukacji prawnej przelana była jednorazowo i tak też 

została rozliczona. W 2020 r. forma rozliczeń pozostała w tej samej formie, z tym że 

organizacja zadeklarowała, że z dotacji przyznanej na zadania z edukacji prawnej rozliczać 

się będzie również miesięcznie. 

Wynagrodzenie z tytułu umów adwokatów i radców prawnych wypłacane było również  

w transzach miesięcznych. 

 

Przedstawiając powyższe ustalenia, zalecam: 

 zawieranie corocznie, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z okręgową radą adwokacką  

i radą okręgowej izby radców prawnych porozumienia w sprawie udzielania 

nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu,  



11 
 

 

 w przypadku niezawarcia porozumienia do 30 listopada roku poprzedzającego rok 

którego dotyczyłoby porozumienie przekazanie, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy, 

dziekanom stosownej informacji na podstawie, której to dziekan okręgowej rady 

adwokackiej lub dziekan rady okręgowej izby radców prawnych wskazuje 

odpowiednio adwokatów lub radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy 

prawnej. 

 

 

W terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania niniejszego wystąpienia 

pokontrolnego, proszę o pisemną informację o sposobie wykonania zaleceń i wykorzystaniu 

wniosków lub o przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia 

stwierdzonych nieprawidłowości.  

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.48 ustawy o kontroli w administracji 

rządowej od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze 

 

 

       

       WOJEWODA LUBUSKI 

 

                           Władysław Dajczak 

 

 


