Warszawa, 25 kwietnia 2016 roku

/

Starostwa Powiatowe
Miasta na prawach powiatu

A*

wszystkie
Wniosek o udzielenie informacji publicznej
Powołując się na przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej, zwracarriy się o
udzielenie następujących informacji, związanych z wykonywaniem zadań ustawy z dnia 5
sierpnia 20.15 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej:
- Ile punktów nieodpłatnych porad prawnych utworzono na obszarze Państwa powiatu?
- Ile punktów nieodpłatnych porad prawnych na obszarze Państwa powiatu prowadzą
organizacje pozarządowe?
- Jakim organizacjom powierzono prowadzenie punktów nieodpłatnych porad prawnych na
obszarze Państwa powiatu? - prosimy o podanie listy wraz z nazwami tych organizacji
- Ile i jakie organizacje przystąpiły do konkursu o prowadzenie nieodpłatnych porad
prawnych na obszarze Państwa powiatu? - prosimy o podanie listy wraz z nazwami tych
organizacji
- Jakie były kryteria wyboru w konkursie o prowadzenie punktów nieodpłatnych porad
prawnych dla organizacji pozarządowych w Państwa powiecie?
- Prosimy o przekazanie danych statystycznych, dotyczących ilości udzielonych porad w
każdym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Państwa powiecie, za okres I kwartału
2016 roku. z wyszczególnieniem nazw poszczególnych podmiotów, prowadzących punkty,
które to dane starostwa zobowiązane są zbierać od podmiotów świadczących pomoc na mocy
art. 12 w/w ustawy.
Uzyskanie powyższych informacji jest podyktowane istotnym interesem publicznym zostaną one spożytkowane do celów badawczych. W przypadku pytań proszę o kontakt z
panią Jest to zarazem właściwy
adres do przekazania drogą elektroniczną w/w informacji.
Z poważaniem,
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Gołdap, 06.04.2016
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Pot.: Wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 25 kwietnia 2016 r.
W odpowiedzi na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie
bezpłatnych porad prawnych informuję, iż Powiat podjął niezbędne kroki do realizacji
obowiązków wynikających z postanowień art. 26 ust. 1 w związku z art.9 ustawy z dnia
5

sierpnia

2015

r.

o

nieodpłatnej

pomocy

prawnej

oraz

edukacji

prawne

/Dz. U.2015.poz.l255/. Poniższa tabela zawiera wykaz punktów, z których mogą skorzystać
osoby uprawnione wymienione w art. 4 ust. 1 ustawy oraz dane statystyczne z realizacji
zadania za I kwartał 2016r.
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1.

2.

3.

4.

Nazwa punktu
(adres)

Starostwo
Powiatowe w
Gołdapi,
ul. Krótka 1,19500 Gołdap
Powiatowe
Centrum Pomocy
Rodzinie w
Gołdapi,
ul. Jaćwieska
14A, 19- 500
Gołdap
Urząd Gminy w
Dubeninkach
ul. Mereckiego
27, 19- 504
Dubeninki
Urząd Gminy w
Baniach
Mazurskich
ul. Konopnickiej
26, 19-520 Banie
Mazurskie

Nazwa
podmiotu
udzielającego
nieodpłatnej
pomocy
prawnej

Powiat
Gołdapski

Data
uruchomienia
punktu
udzielającego
nieodpłatnej
pomocy
prawnej

Liczba dni w
tygodniu, w
których
udzielana jest
nieodpłatna
pomoc
prawna

Liczba
godzin w
danym dniu,
w którym
udzielana jest
nieodpłatna
pomoc
prawna

Liczba
porad
prawnych
udzielona
w okresie
styczeńmarzec

2 stycznia
2016r.

5 dni

4h

75

4h

44

1 dzień

4h

12

1 dzień

4h

2016

Powiat
Gołdapski
2 stycznia
2016r.

Powiat
Gołdapski

2 stycznia
2016r.

3 dni

Powiat
Gołdapski
2 stycznia
2016r.
\

18

149

Informuję również, iż w dniu 19 października 2015 r. Zarząd Powiatu w Gołdapi ogłosił
„Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej". Konkurs miał na celu wyłonienie
organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, która będzie
prowadziła w Powiecie Gołdapskim punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz realizowała
zadania z zakresu edukacji prawnej. Na realizację zadania nie wpłynęła żadna oferta,
w związku z powyższym Zarząd Powiatu Gołdapskiego w dniu 18.11.2015 r. unieważnił
konkurs.
W związku z powyższym w Powiecie Gołdapskim zadanie jest realizowane zgodnie
z zawartym porozumieniem z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Białymstoku.
Z poważaniem,
Z up. STAROSTY
mgr Anna Urszuia^fakowska
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