
    Uchwała Nr  366/2016                                       

Zarządu Powiatu Mławskiego 

z dnia  22 marca 2016r. 

 

w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Mławie.  

 

        Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz. 1445 ze zm.) Zarząd Powiatu Mławskiego, uchwala co 

następuje: 

 

§ 1 

W załączniku do Uchwały Nr 162/2015 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 23.07.2015r.                   

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mławie                    

wprowadza się następujące zmiany: 

1) W § 33 w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Organizacyjny i Spraw 

Obywatelskich, po punkcie 61 dodaje się punkt 62 w brzmieniu: 

„62) nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej”. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

                                                                                        

                                                                    Zarząd Powiatu Mławskiego:   

 

                                                                                                   1.Włodzimierz A. Wojnarowski ....................... 

                                                                                                   2.Barbara Gutowska ......................................... 

                                                                                                   3.Marcin Burchacki ............................................ 

                                                                                                   4.Michał Danielewicz ....................................... 

                                                                                                   5.Marek Linkowski .......................................... 



UZASADNIENIE  

 

W dniu 5 sierpnia 2015r. Sejm RP uchwalił ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej                  

i edukacji prawnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1255). Ustawa weszła w życie dnia 1 stycznia 2016r.  

Art. 8 ust 1 u.n.p.p.  mówi, że zadanie polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej 

jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat                      

w porozumieniu z gminami albo samodzielnie. 

Zgodnie z Ustawą  z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji 

prawnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1255) na terenie powiatu mławskiego utworzone zostały trzy 

punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Dwa punkty prowadzone są wspólnie przez Radców 

Prawnych i Adwokatów, trzeci punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową 

wyłonioną w drodze konkursu ofert o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r.                    

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wysokość środków publicznych 

przeznaczonych na realizację tego zadania zgodnie z art. 19 ust 2 u.n.p.p., będzie udzielana 

corocznie przez Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu w ministrem właściwym do spraw 

budżetu w trybie i terminach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 138 ust. 6 

ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych dotyczących prac na projektem ustawy 

budżetowej.  

Zadanie z zakresu w/w ustawy realizuje Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich.                 

W ramach realizacji tego zadania będą wykonywane w szczególności takie czynności jak: 

1) nadzorowanie przebiegu realizacji zadania, 

2) reagowanie na bieżąco na zmianę np. w przypadku złego realizowania zadania, 

3) przygotowywanie umów, zmian w umowach, 

4) nadzorowanie realizacji zadania powierzonego organizacji pozarządowej, 

5) prowadzenie dokumentacji w oparciu o karty nieodpłatnej pomocy prawnej, 

6) prowadzenie statystyki, sprawozdawczości merytorycznej, 

7) przygotowywanie dokumentów i prowadzenie postępowań niezbędnych do 

kontynuacji zadania w kolejnych latach w tym konkursy dla organizacji 

pozarządowych.  

  

 


