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Gorzów Wlkp., dnia 17  grudnia  2020 r. 

 

NK-II.431.1.19.2020.JJęd 

Pan 

Tomasz Jaskuła 

Starosta Sulęciński 
 

 

 

Wystąpienie pokontrolne 

z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie,  

ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin. 

 

 

 

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

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

pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. 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.) w dniach od 26 października 2020 r. do 20 listopada 2020 r. upoważnieni pracownicy 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w składzie:  

- Justyna Jędrzejewska – starszy inspektor wojewódzki – przewodnicząca zespołu,  

- Małgorzata Wołejko –  starszy inspektor wojewódzki,  

przeprowadzili kontrolę w Starostwie Powiatowym ul. Lipowa 18 a, 69-200 Sulęcin. 

 

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2019 r. do 26 października 2020 r.  

 

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. 

 

              
WOJEWODA LUBUSKI       

      

          Władysław Dajczak 
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1. Zakres działalności Starosty Sulęcińskiego objęty kontrolą 

Kontrola obejmowała swym zakresem realizację zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. 

 

2. Ocena skontrolowanej działalności 

Kontrolowaną działalność w zakresie realizacji ww. zadań oceniono pozytywnie. 

 

3. Zakres odpowiedzialności 

Pracą Starostwa Powiatowego w Sulęcinie kieruje Starosta pan Tomasz Jaskuła przy 

pomocy Wicestarosty pana Adama Basińskiego.  

Za realizację zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej odpowiedzialna jest pani Mirosława 

Strzelecka referent ds. społecznych i ochrony zdrowia w Wydziale Organizacyjnym, Edukacji 

i Spraw Społecznych. 

 

4. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Na terenie powiatu sulęcińskiego znajdują się 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, co 

odpowiada mnożnikowi zdefiniowanemu w art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.  

o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji 

prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.), dalej „ustawa”.  

Na powiat przypadają dwa punkty, dlatego zgodnie z art. 11 ust. 1a  ustawy, adwokatom  

i radcom prawnym powierzono prowadzenie jednego punktu, a prowadzenie drugiego 

powierzono organizacji pozarządowej, która udziela nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczy 

nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w tym punkcie w zakresie czasowym wskazanym  

w umowie. 

Z wyjaśnień referenta ds. społecznych i ochrony zdrowia w Wydziale Organizacyjnym, 

Edukacji i Spraw Społecznych Pani Mirosławy Strzeleckiej wynika, iż Zarząd Powiatu 

określając miejsce Punktu nr 2 usytuowanego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych  

w Sulęcinie i Urzędzie Gminy Krzeszyce wziął pod uwagę wolne pomieszczenia oraz 

spełnienie wymogów lokalu pod kątem potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Punkty pomocy zlokalizowano w nieruchomościach będących w zasobach Starostwa 

Powiatu Sulęcińskiego (porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Sulęcinie oraz  

z Zespołem Szkół Licealnych i Zawodowych – budynek warsztatów w Sulęcinie) a od 2020 r. 

na wniosek Wójta Gminy Krzeszyce w Urzędzie Gminy w Krzeszycach. 
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Starosta nie skorzystał z możliwości wynikającej z art. 9 ust. 5 ustawy i w celu 

koordynacji realizacji zadań wynikających z ustawy nie powołał pełnomocnika. 

Z przedstawionych do kontroli dokumentów, wynika, iż do dnia 30 września 2018 r. nie 

złożono do Starosty wniosków dotyczących  potrzeb wspólnot samorządowych w zakresie 

nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na rok 

kalendarzowy 2019. W dniu 25 września 2019 r. wpłynęło pismo – wniosek Wójta Gminy 

Krzeszyce o zorganizowanie w roku 2020 dyżuru w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej na 

terenie gminy Krzeszyce.   

Powiat corocznie zawiera z okręgową radą adwokacką i radą okręgowej izby radców 

prawnych porozumienia w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze 

powiatu, określające w szczególności: 

- liczbę adwokatów i radców prawnych, którzy będą udzielać nieodpłatnej pomocy 

prawnej na obszarze powiatu, z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia 

równomiernego udziału adwokatów i radców prawnych w wykonywaniu tego zadania, 

w tym z zakresu nieodpłatnej mediacji; 

- zobowiązanie do imiennego wskazywania adwokatów i radców prawnych oraz ich 

zastępców, którymi są adwokaci lub radcowie prawni, wyznaczonych do udzielania 

nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z wykazem planowanych dyżurów, 

uwzględniające dni, godziny, w których planuje się dyżury; 

- zasady wynagradzania adwokatów i radców prawnych udzielających nieodpłatnej 

pomocy prawnej. 

Porozumienia zostały zawarte w dniach, odpowiednio: 20 listopada 2018r. 

(obowiązywało do 31 grudnia 2019 r.) i 8 listopada 2019 r., które obwiązuje do 31 grudnia 

2020r. W porozumieniu z 2018 r. wyznaczono po 2 adwokatów i 3 radców prawnych  

a w porozumieniu z 2019 r. po 3 adwokatów i 3 radców prawnych. W związku z faktem, iż 

Okręgowa Rada Adwokacka po podpisaniu porozumienia, wytypowała tylko dwóch 

adwokatów do udzielania porad w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie 

sulęcińskim, umowy zostały zawarte z dwoma adwokatami. Nie sporządzono aneksu do 

porozumienia. 

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy Starosta Sulęciński pismem z dnia 5 grudnia 2018r. znak: 

ES.033.48.2018.JCie poinformował Wojewodę Lubuskiego o zawartym w dniu 20 listopada 

2018 r. porozumieniu z Okręgową Radą Adwokacką i Radą Okręgowej Izby Radców 

Prawnych w Zielonej Górze w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze 

powiatu sulęcińskiego w 2019 r. oraz pismem z dnia 10 grudnia 2019r. znak: 
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ES.033.31.2019.JCie o zawartym w dniu 8 listopada 2019 r. porozumieniu w sprawie 

udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu sulęcińskiego w 2020r.  

Adwokaci i radcowie prawni udzielają nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie umów 

zawartych z powiatem. Umowy te zawierają elementy wymaganą ustawą. 

W żadnej z okazanych umów nie wskazano specjalizacji nieodpłatnej pomocy prawnej 

udzielanej podczas poszczególnych dyżurów. 

Powiat zawarł łącznie dwie umowy z organizacją pozarządową (w dniu 2 stycznia 2019r. 

i 2 stycznia 2020 r.). W umowach tych nie zawarto zapisu o możliwości wydłużenia czasu 

pracy punktu. Z udzielonych wyjaśnień wynika, iż nie było potrzeby, gdyż umawianie na 

wizyty odbywało się sprawnie, a uprawnione osoby na bieżąco mogły korzystać z pomocy. 

Organizacja pozarządowa zapewnia udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej  

i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W ramach umów, organizacji 

pozarządowej powierzono jednocześnie zadania z zakresu edukacji prawnej. Realizowane 

przez Stowarzyszenie CIVIS SUM w Zielonej Górze działania – zostały potwierdzone 

podczas przeprowadzonej od 26 maja do 14 lipca 2020r. kontroli. 

Zrealizowane działania:  

1. Kampania społeczna pn. ”TWOJE PRAWO”, w ramach kampanii Stowarzyszenie 

opracowało i nagrało spot radiowy, który został wyemitowany na antenie lokalnej rozgłośni 

Polskiego Radia - „Radia Zachód”- odbyło się 55 emisji. Dodatkowo materiał  

o funkcjonowaniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego,  

a także działania z zakresu edukacji prawnej na obszarze województwa lubuskiego 

Stowarzyszenie promowało na antenie Radia Eska. 

2. Lokalna edycja portalu www.edukacja-prawna.inf.pl/powiat-sulecinski,  

3. Dwa, dwugodzinne spotkania edukacyjne w Domu Dziennego Pobytu „Senior +”  

w Sulęcinie. 

4. Opracowanie e-poradnika pn. „Informator edukacji prawnej w Powiecie Sulęcińskim 

2019. Prawo w rodzinie. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego”. 

Poradnik dostępny był do pobrania na stronie: www.edukacja-prawna.info.pl/poradnik,  

w formie ebooka. Najważniejsze zagadnienia z e-poradnika zostały wydane w formie 

drukowanej – w formie folderu w liczbie 2000 egzemplarzy. 

5. Poradniki: „Lubuski informator seniora”, „Mediacja dla każdego”, „Poradnik 

mieszkaniowy. Mój dom – prawo do dachu nad głową”, „Obywatelski poradnik rodzica”, 

„Majątek seniora. Rozporządzanie majątkiem – za życia czy na wypadek śmierci?”, „Ulgi 

finansowe dla seniorów”. 
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6. Konkurs wiedzy prawnej dla uczniów pn. „Lubuski Konkurs Wiedzy o Prawie”. 

7. Kampania edukacyjna pn. ”Odbieraj listy polecone”.  

8. Prezentacja informacyjna na panele LCD.  

9. Notatki prasowe, które zostały skierowane do: „SMS. Sulęcińskiego Magazynu 

Samorządowego” oraz Aktualności Gminy Słońsk. 

10.W ramach działań nie ujętych w ofercie, Stowarzyszenie przy wsparciu firmy Google 

wdrożyło pilotażowy program działań promocyjnych mających na celu intensywną promocję  

i informowanie w Internecie o funkcjonowaniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego we wszystkich powiatach/miastach na prawach 

powiatu, w których realizowano tego rodzaju zadania publiczne – platforma Google Ads, 

pozwalająca  na wyświetlanie linków sponsorowanych w wynikach wyszukiwania 

wyszukiwarki Google i na stronach współpracujących w ramach programu Google AdSense 

w modelu CPC i CPM. Działania te związane były z zakrojoną na szeroką skalę akcją 

reklamową w Internecie, mediach społecznościowych, a także na aplikacjach mobilnych 

dostępnych w smartfonach i na tabletach. 

W powiecie sulęcińskim w 2019r. wiedza o działalności systemu nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wśród mieszkańców powiatu była 

upowszechniana w następujący sposób: 

- w miesiącu styczniu zlecono wykonanie plakatu informacyjno-promocyjnego 

dotyczycącego realizacji nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego w powiecie sulęcińskim w 2019r., 

- plakat, informacja ogólna oraz informacja o godzinach i osobach realizujących npp/npo 

umieszczona została na stronie internetowej starostwa, w Biuletynie Informacji 

Publicznej a także przesłana drogą e-mailową (14 stycznia 2019 r.) do gmin, ośrodków 

pomocy społecznej i jednostek organizacyjnych z terenu powiatu z prośbą o pomoc  

w rozpropagowaniu informacji oraz umieszczeniu na stronach internetowych, 

- 21 lutego 2019 r. wystosowano pisma do sołtysów i radnych z terenu powiatu 

sulęcińskiego informujące o realizacji npp i npo na terenie powiatu sulęcińskiego w 2019 

r. Do pisma dołączono: plakaty, informację ogólną dot. realizacji npp/npo oraz listę 

jednostek nieodpłatnego poradnictwa z prośbą o wywieszenie w miejscach zwyczajowo 

przyjętych na danym terenie,   

- informacja o realizacji npp/npo została również zamieszczona na portalu 

społecznościowym - facebook powiatu sulęcińskiego oraz madman24.pl, 
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- plakaty oraz informację o realizacji npp/npo zostały również przekazane członkom 

Powiatowej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych z terenu powiatu 

sulęcińskiego, 

- Stowarzyszenie „CIVIS SUM” realizujące npp/npo w powiecie sulęcińskim wykonało  

5 banerów z trwałego tworzywa odpornego na czynniki atmosferyczne i promienie UV  

o wymiarach 60x80 cm - promujących realizowane zadania publiczne. Banery zostały 

umieszczone w urzędach gmin i ośrodkach pomocy społecznej na terenie powiatu 

sulęcińskiego, 

- plakaty i ulotki dotyczące funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego 

poradnictwa  (opracowane przez starostwo i Stowarzyszenie „CIVIS SUM”) zostały 

również wywieszone w siedzibie starostwa i punktach npp/npo. 

Edukacja prawna zrealizowana przez Stowarzyszenie „CIVIS SUM” w 2020 r. znajduje 

się pod linkiem: 

https://drive.google.com/drive/folders/1OrdEJE7Ng2mjWYd_07GJqT98QWc7sB-

d?usp=sharing 

 

Starosta kontroluje wykonywanie umowy przez organizację pozarządową na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie. W ramach kontroli punktu nr 1, który usytuowany jest w budynku 

Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie, pracownik wyznaczony do współpracy często 

sprawdzał osobiście obecność oraz właściwą realizację zadania przez radców prawnych  

i adwokatów. W przypadku zastępstwa adwokat lub radca prawny z wyprzedzeniem 

informował mailowo lub telefonicznie pracownika starostwa o osobie, która będzie pełnić 

zastępstwo. Od 2 stycznia do 13 marca 2020 r. prowadzone były miesięczne listy obecności. 

W Punkcie nr 2 mieszczącym się w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie 

kontrola realizacji zadania odbywała się również osobiście przez pracownika Starostwa oraz 

telefonicznie, prowadzone były także miesięczne listy obecności. W lokalu mieszczącym się 

w Urzędzie Gminy Krzeszyce kontrola była dokonywana telefonicznie przez pracownika 

starostwa, a także monitorowana przez pracownika Urzędu Gminy Krzeszyce, również 

prowadzona jest miesięczna lista obecności.  

Od dnia 16 marca 2020 r., czyli od momentu zawieszenia stacjonarnej działalności 

punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na 

terenie powiatu sulęcińskiego, radcowie prawni i adwokaci przesyłają informację mailową  

o rozpoczęciu i zakończeniu dyżuru, a także logują się do systemu teleinformatycznego do 

https://drive.google.com/drive/folders/1OrdEJE7Ng2mjWYd_07GJqT98QWc7sB-d?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OrdEJE7Ng2mjWYd_07GJqT98QWc7sB-d?usp=sharing
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obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego. Koordynator powiatowy 

ma wgląd w historie logowań wszystkich Wykonawców na dyżurach.  

Obecnie pracownik starostwa wyznaczony do współpracy jest w stałym kontakcie 

telefonicznym z Wykonawcami.  

Kontrolującym przedstawiono również protokół z kontroli realizacji zadania publicznego 

z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 r., która odbyła się w dniach 26 maja – 14 

lipca 2020r. 

W 2019 r. Starosta odbierał części B karty pomocy zgromadzone w urnie, następnie 

zgodnie z postanowieniami art. 7 ust. 5 ustawy, analizował opinie osób uprawnionych do 

udzielonej pomocy, mając na względzie potrzebę wprowadzenia usprawnień oraz 

podniesienia jakości nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego.  

W 2019 r. Starosta przekazywał dziekanom okręgowej rady adwokackiej i rady 

okręgowej izby radców prawnych zawarte w części B kart pomocy opinie osób uprawnionych 

o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej, które mogły mieć wpływ na sposób wykonania 

przez okręgową radę adwokacką i radę okręgowej izby radców prawnych zobowiązania 

(zgodnie w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy). 

Starosta przekazywał także organizacji pozarządowej zawarte w części B kart pomocy 

opinie osób uprawnionych o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczonym 

poradnictwie obywatelskim, które mogły mieć wpływ na sposób realizacji przez organizację 

standardów 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. 

W 2020 r. osoby uprawnione, korzystające z pomocy prawnej nie wyraziły zgody na 

wypełnianie części B kart pomocy, w związku z powyższym karty nie były analizowane przez 

Starostę, ani przekazywane do dziekanów ORA i ROIRP oraz do organizacji pozarządowej 

 

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. Kontrola wykazała, że informacje  

o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim zamieszczone 

zostały na stronie Biuletynu informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sulęcinie,  

z uwagi na problemy techniczne strona internetowa Starostwa nie funkcjonuje (23 września 

https://sip.lex.pl/#/document/18219334?unitId=art(10)ust(1)pkt(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18219334?unitId=art(11(d))ust(8)pkt(4)&cm=DOCUMENT
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2020r. strona internetowa Powiatu Sulęcińskiego została wygaszona. Wygaszenie strony 

podyktowane było niedostosowaniem do wymogów wynikających z ustawy z dnia 4 kwietnia 

2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 

publicznych) a wszelkie informacje umieszczane są na BIP. Na stronie tej w zakładce 

„Nieodpłatna pomoc prawna”, opublikowano następujące materiały, pomocne osobom 

szukającym porad prawnych: informacje o osobach uprawnionych, zasady i zakres udzielania 

pomocy, lokalizacja i harmonogramy pracy punktów, udzielanie porad za pośrednictwem 

środków porozumiewania się na odległość, lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa. 

Prośby o upowszechnienie informacji o działalności systemu nieodpłatnej pomocy 

prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie sulęcińskim wraz  

z gotowymi materiałami do upowszechnienia zostały przekazane do urzędów miast i gmin 

powiatu sulęcińskiego (Torzym, Krzeszyce, Słońsk, Lubniewice, Sulęcin), jednostek 

organizacyjnych, Ośrodków Pomocy Społecznej oraz lokalnych mediów, gdzie zostały 

wykorzystane i opublikowane.  

 

Starosta sporządza i aktualizuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego 

dla mieszkańców powiatu. W toku kontroli ustalono, że powyższa lista była 2 razy 

aktualizowana. 

Kontrolujący ocenili listę pod kątem wypełnienia wymagań określonych w art. 8a ust. 1 

ustawy i stwierdzili, że lista spełnia określone przepisami wymogi. Starosta udostępnił listę  

w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazał do urzędów gmin, jednostek organizacyjnych, 

Ośrodków Pomocy Społecznej, lokalnych mediów na obszarze powiatu. Tam lista została 

udostępniona w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, 

umieszczenie na stronach internetowych. 

 

Sprawdzono, czy osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą 

stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu 

się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo 

obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na 

odległość. Z wyjaśnień referenta ds. społecznych i ochrony zdrowia w Wydziale 

Organizacyjnym, Edukacji i Spraw Społecznych wynika, że w 2019 r. nie było przypadków 

chęci uzyskania pomocy poza punktem. W 2020 r. w związku z sytuacją epidemiczną 

mieszkańcy powiatu od 26 marca korzystają z usług nieodpłatnej pomocy prawnej bądź 
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nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się 

na odległość. 

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa 

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

dyżuru trwającego 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015r. poz. 90). 

Zgodnie z zapisami 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, przeprowadzanym jednocześnie na 

powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy 

prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W skład komisji 

konkursowej, o której mowa w tej ustawie, może wchodzić dodatkowo przedstawiciel 

wojewody. Starosta poinformował Wojewodę Lubuskiego o terminie przeprowadzonego 

konkursu na rok 2019 i  rok 2020. 

 

Z wyjaśnień referenta ds. społecznych i ochrony zdrowia w Wydziale Organizacyjnym, 

Edukacji i Spraw Społecznych wynika, że w okresie objętym kontrolą nie wpłynęły do 

Starosty żadne skargi, czy wnioski na funkcjonowanie punktów  nieodpłatnej pomocy 

prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Nie było także zgłoszeń  

o przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji. 

 

Zadania polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, są zadaniami zleconymi  

z zakresu administracji rządowej realizowanymi przez powiat w porozumieniu z gminami 

albo samodzielnie i są finansowane z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji 

wojewodów przez udzielanie dotacji celowej powiatom. Dotacja ta (132.000,00 zł ) jest 

przeznaczana w 91% na wynagrodzenia z tytułu umów, natomiast w przypadku powierzenia 

prowadzenia punktu organizacji pozarządowej (64.020,00 zł) - w 6% - na pokrycie kosztów 

obsługi organizacyjno-technicznej zadań (7.919,28 zł), a w 3% - na zadania z zakresu 

edukacji prawnej (3.960,00 zł) powierzone organizacji pozarządowej. Nie wniesiono uwag co 

do rozdysponowania środków przyznanych w dotacji celowej.  

 

https://sip.lex.pl/#/document/16781384?unitId=art(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17030487?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17030487?cm=DOCUMENT
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Sfera zadań publicznych obejmuje zadania w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy 

prawnej, udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększania 

świadomości prawnej społeczeństwa. Organy administracji publicznej powierzają w sferze 

zadań publicznych, realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym prowadzącym 

działalność statutową w danej dziedzinie. Powierzanie odbywa się po przeprowadzeniu 

otwartego konkursu ofert wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie realizacji tych zadań.  

W związku z powyższym kontrolującym okazano następującą dokumentację za 2019 r.: 

- uchwałę nr 189/419/2018 z dnia 26 października 2018r. Zarządu Powiatu 

Sulęcińskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs ofert powierzenie realizacji 

zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia w powiecie 

sulęcińskim punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego w 2019 r. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do uchwały. Ogłoszenie 

zostało zamieszczone na stronie BIP Powiatu Sulęcińskiego oraz na tablicy ogłoszeń 

w siedzibie urzędu. Ogłoszenie zawiera wszystkie elementy wymienione w art. 13 

ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z wyjątkiem rozliczenia 

kwoty dotacji (podano tylko wysokość dotacji). 

Oferta dotyczyła prowadzenia jednego punktu w budynku Zespołu Szkół Licealnych  

i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie przy ul. Witosa 49. Ogłoszenie 

zamieszczono w BIP i tablicy ogłoszeń w dniu 26 października 2018 r. 

Termin składania ofert: 20 listopada 2018r. do godz. 15.30.  

Ostateczne rozstrzygnięcia konkursu miało nastąpić w ciągu 14 dni licząc od upływu 

terminu składania ofert.  

- informację o naborze do komisji konkursowej – umieszczona w BIP 26 października 

2018r., 

- uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej z dnia 30 listopada 2018r.,  

nr 1/2/18.  

- 6 ofert: 

 Fundacja „Togatus Pro Bono”, ul. Warmińska 7/1, Olsztyn.;  

 Fundacja Honeste Vivere, ul. Amałowicza – Tatara7, Warszawa, 

 Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój”,  

ul. Batorego 8, Góra, 

 Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej „CIVIS SUM”,  

al. Niepodległości 7a/2, Zielona Góra 
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 Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego, ul. Szlak 77/222, Kraków, 

 Związek Organizacji Pomocowych, ul. Przemysłowa 53, Gorzów Wlkp., 

- protokół z prac komisji konkursowej z dnia 3 grudnia 2018 r., z którego wynika, iż 

zgodnie z kartą oceny dwie ostatnie oferty nie spełniły wymogów formalnych  

a komisja rekomenduje wybór oferty, która uzyskała największą liczbę punktów  

w ramach oceny merytorycznej (Stowarzyszenie Wspierania Aktywności 

Obywatelskiej „CIVIS SUM”).  

Podane punkty przy kryteriach oceny ofert nie są opisane, a przyznana ich liczba 

należy wyłącznie do subiektywnej oceny członka komisji. 

- uchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu nr 2/5/2018 z dnia 4 grudnia 

2018 r.  

Wybrano ofertę Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM, 

Al. Niepodległości 7a/2 z Zielonej Góry.  

Ogłoszenie o wynikach konkursu zostało opublikowane na BIP i umieszczonej na 

tablicy ogłoszeń w dniu 4grudnia 2018r. (zdjęto je w dniu 8 stycznia 2019 r.),  

- wyniki konkursu zostały przesłane drogą mailową wszystkim uczestnikom w dniu  

4 grudnia 2019r. 

 

Za 2020 r. przedłożono następującą dokumentację: 

- uchwałę nr 62/117/2019 z dnia 28 października 2019r. Zarządu Powiatu Sulęcińskiego 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs ofert na powierzenie realizacji zleconego 

zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia w powiecie sulęcińskim punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 

r. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do uchwały. Ogłoszenie zostało zamieszczone 

na stronie BIP Powiatu Sulęcińskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu. 

Ogłoszenie zawiera wszystkie elementy wymienione w art. 13 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie z wyjątkiem rozliczenia kwoty dotacji (podano 

tylko wysokość dotacji). 

Oferta dotyczyła prowadzenia jednego punktu w budynku Zespołu Szkół Licealnych  

i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie przy ul. Witosa 49. Ogłoszenie 

zamieszczono w BIP i tablicy ogłoszeń w dniu 26 października 2018r.  

Termin składania ofert: 22 listopada 2019r. do godz. 14.30.  

Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu miało nastąpić w ciągu 14 dni licząc od upływu 

terminu składania ofert.  
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- informację o naborze do komisji konkursowej – umieszczona na BIP i tablicy 

ogłoszeń 28 października 2019 r., 

- uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej z dnia 15 listopada 2019 r.,  

nr 65/134/19. Do komisji zaproszono przedstawiciela Wojewody Lubuskiego. 

- Złożono 4 oferty: 

 Fundacja „Togatus Pro Bono”, ul. Warmińska 7/1, Olsztyn.;  

 Fundacja „Gołębie Serce”, ul. Litewska 33b, Rzeszów, 

 Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej „CIVIS SUM”,  

al. Niepodległości 7a/2, Zielona Góra 

 Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój”,  

ul. Batorego 8, Góra, 

- protokół z prac komisji konkursowej z dnia 27 listopada 2019 r., z którego wynika,  

iż zgodnie z kartą oceny komisja rekomenduje wybór oferty, która uzyskała 

największą liczbę punktów w ramach oceny merytorycznej (Stowarzyszenie 

Wspierania Aktywności Obywatelskiej „CIVIS SUM”).  

Podane punkty przy kryteriach oceny ofert nie są opisane a przyznana ich liczba 

należy wyłącznie do subiektywnej oceny członka komisji. 

- uchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu nr 66/140/19 z dnia 27 

listopada 2019r.  

Wybrano ofertę Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM, 

Al. Niepodległości 7a/2 z Zielonej Góry.  

Ogłoszenie o wynikach konkursu zostało opublikowane w BIP i umieszczonej na 

tablicy ogłoszeń w dniu 28 listopada 2019 r. (zdjęto je w dniu 30 grudnia 2019 r.),  

- wyniki konkursu zostały przesłane drogą mailową wszystkim uczestnikom w dniu 28 

listopada 2019 r. 

Z uwagi na sytuację epidemiczną odstąpiono od sprawdzenia wymogów dotyczących 

lokali, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo 

obywatelskie, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe zagadnienie zostanie skontrolowane  

w trakcie następnej kontroli. 

 

 

 

 

WOJEWODA LUBUSKI  

 

 

Władysław Dajczak 


