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Rada Powiatu
w Węgorzewie
W związku z ujęciem w planie pracy Rady Powiatu na styczeń 2020 r. zagadnienia
dotyczącego funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Węgorzewskim
w 2019 r., przedkładam informację na wskazany temat.
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana była na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji
prawnej.
Zgodnie z ustawą, w Powiecie Węgorzewskim zostały utworzone 2 punkty nieodpłatnej
pomocy prawnej, w każdym punkcie nieodpłatna pomoc prawna udzielana była w wymiarze
5 dni w tygodniu (roboczych) podczas dyżuru trwającego co najmniej 4 godziny dziennie:

Pierwszy punkt w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie, pomoc
świadczona była przez adwokatów i radców prawnych od poniedziałku do piątku

Drugi punkt mieszczący się w trzech lokalizacjach – Urząd Gminy w Pozezdrzu
(wtorki) Urząd Gminy w Budrach (w poniedziałki) i PCPR w Węgorzewie (środy,
czwartki i piątki). Pomoc świadczona była przez organizację pozarządową Fundacja
Inicjatywa Kobiet Aktywnych z siedzibą w Olsztynie.
1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmowała:
a) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną” o obowiązującym
stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej
obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym,
administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
b) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
c) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt a i b, z wyłączeniem
pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism
w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
d) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie
pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy
prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu
sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku
finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
2. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone przez organizację
pozarządową obejmowało:
działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do
podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających
na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym,
w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego
realizacji. Obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw
mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
3. Edukacja prawna świadczona przez organizację pozarządową obejmowała:
a) działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa,
dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:
 prawach i obowiązkach obywatelskich;





działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;
mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów;
możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie
stanowienia prawa;
 dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego.
b) Zadania, o których mowa w pkt a, były 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.
4. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmowała spraw związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
5. Nieodpłatna pomoc prawna przysługiwała osobie uprawnionej, która nie jest
w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, po złożeniu pisemnego
oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
6. Na realizację zadania Powiat otrzymał dotację w wysokości 132 000,00 zł.
Zgodnie z ustawą 91% dotacji w wysokości 120 120,00 zł przeznaczone było:
- miesięcznie 5 005,00 zł na wynagrodzenia dla adwokatów i radców prawnych,
- miesięcznie 5 005,00 zł dotację dla organizacji pozarządowej,
6% z dotacji w wysokości 3 960,00 zł przeznaczone było:
- miesięcznie330,00 zł na zadania z zakresu edukacji prawnej.
3% dotacji w wysokości 7 920,00 zł pokryło koszty związane z obsługą zadania
(np. wynajem lokali, zakup materiałów biurowych, zamieszczenie informacji w prasie).
Niewykorzystana dotacja związana z nieobecnością radców prawnych lub adwokatów na
dyżurach w kwocie 2 922,32 zł została zwrócona.
W załączeniu „Zbiorcza informacja o wykonaniu zadania polegającego na udzielaniu
nieodpłatnej pomocy prawnej sporządzona przez Starostę Węgorzewskiego za rok 2019”
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