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Janusz Kubicki

Prezydent Miasta Zielona G6ra

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji
rz^dowej(Dz.U.2020.224) zawiadamiam o rozpocz^ciu w dniu 25 czerwca 2020 r. konpoli

planowej w Urz^dzie Miasta Zielona Gora, kt6ra zostanie przeprowadzona przez
pracownikow Wydziahi Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urz§du Wojewddzkiego
w Gorzowie Wlkp.
Temat kontroli:

reaiizacja zadan z zakresu

udzielania

nieodplatnej pomocy

prawnej,

nieodplatnego poradnlctwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Przewidywany czas trwania czynnosci kontrolnych: od 25 czerwca do 30 wrzesoia 2020 r.

Ze wzgl^du na wprowadzenie na terenie calego kraju ograniczeh zwi^anych
z epidemic COVID-19, zasadnym jest aby w najblizszym czasie nie podejmowa6 dzialari
kontrolnych w siedzibie kontrolowanej jednostki. W zwi^u z powyzszym kontrola ww.
zadah rozpocz^ta zostanie w formie elektronicznej.
Kontrol? przeprowadzi zespol kontrolny w skladzie;
PCJBIS lLEKTKONICZNY:

• Hanna Kamihska -starszy inspektor wojewddzki,
brfik mn;iiv;osci wsryf;kacji

• Robert Burek-starszy inspektor wojewodzki.

1 0 -06- 2020

/•

Na przewodnicz^c^ zespohi kontrolnego wyznaczono pani% Hann? Kaminsk^ z kt6r% nale^
si? kontaktowac w sprawie kontroli pod nr tel. 957851822 lub za pomoc^ poczty e-mail
banTiakaminska@Iubuskie.uw.eov.Dl

Maj^c powyzsze na uwadze uprzejmie prosz? o wskazanie osob, ktore b?d^ udzielaly
wyjainien i przekazyw^ mezb?dne do przeprowadzenia kontroli dokumenty.

Dyrektor
Wydziahi Nadzoru i Kontroli
Pawel Witt

WPt YN^tO

w formie olektronicznei
UHZAO WIASTA ^-.tLOAA GORA

2 3 -12- 2020

Nr
WOJEWODA LUBUSKI

Go z6w Wlkp., dnia 22 grudnia 2020 r.

h J^
Ml

SEKRETA

^IQSC 23f , ,, DOrtpiS,

A

28-12-2

Wladystaw Dajczak

mgr E

NK-n.431.1.10.2020.HKam
WPt.YN^tO ^
URZAO MIASTA ZtELONA GORA
Otpartamertt Organizacvfny
Siurr Crffnnliacyin0

28 -12- 2020
Pan

Nr
Mead...

..podpto..

Janusz Kttbicki

%

Prezydent Miasta Ziclona G6ra

V
Wystiipienie pokoDtrolne

z koBtroJI przeprowadzoBej w trybie zwyklym w Urz^dzle Miasta Zieiona G6ra

Na podstawie art. 28 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojcwodzie i admlnistraqi
rzadowq w wojew6dztwie(Dz.U.z 2019 r, poz.1464) oraz art. 2 ust. I ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.
0 kontroli w administracji rzadowq (Dz.U. z 2020 r. poz. 224), pracownicy Lubuskicgo Urz^du
Wojewddzkicgo wGorzowie Wlkp. Hanna Kamidska - statazy inspeklor wojewddzki oraz Robert
Buiek - starszy inspektor wojcwddzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli przepiowadzili. w okresie od
25 czerwca do 23 wrzeinia 2020 r„ w Urz^ic Miasta przy ul. Podgdmej 22. 65-424 Zieiona Gdra,
kontroli problemowa w trybie zwyklym. Przedmiotem kontroli byta realizacja zadafi zleconych
wynikajacych z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodplatnej pomocy prawnq, nieodplalnym
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnq (Dz.U.z 2019 r. poz. 294 ze zm.)zwanadalq unpp.
Zc wzgl^u na wprowadzenie na terenie calcgo kraju ograniczeii zwiazanych z qtidctnia COVrD-19,
zasadnym bylo aby nie podgmowad dzialan kontrolnych w siedzibie kontrolowanej jednostki.
W zwiazku z powyiszym kontrola ww. zadart przeprowadzona zostala w formie cleklionicznq. E)nia 22
paidzicmika 2020 r. zoslaly ztozone zaslrzezcnia do projektu wystapienia pokontrolnego, kt6re
odrzucono w caloici prostujac jedynie oczywiste omylki pisarskie.
Kontrolaobjgo realizacja zadad ww. ustawy w 2019 i 2020 r.

DzialaJac na podstawie art. 46 ustawy o kontroli w administracii rz«(dowej przekazuj?
wystapienie pokontrolne zawicrajace ustaienia kontroli. ocen? kontrolowanej
PODPIS ELEKTRONICZNY:
wazny

ntewa^ny/
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^lecenia i »™ioski dotycz,ce usunifcia nieprawidtowo&i lub usprawnienia ftnkcjonowania jednostki
kontrolowanej.

Zakres dzialalnosci

Kontrola obejmowata swym zakresem przygotowanie organizacyjne miasta na prawach

powiatu do wykonania zadania, a takie zgodnoic lokali, w ktoryoh usytuowane sg puakty nieodptatnej
pomocy prawnej zprzepisami prawa oraz realizacj? obowiazkow mfonnacyjnych i dokumentowanie
udzielanych porad prawnych.
Zakres odpowiedzialDOsd

Funkcj? Prezydenta Miasta Zielona G6ra, w okresie obj?tym kontroH pehiii Pan Janusz Kubicki.
Organizacj? Urz?du Miasta okreSla regulamin organizacyjny ustalony Zarz^dzeniem
Nr 1.2015.K Prezydenta Miasta Zielona G6ra - Kierownika Urz^du z dnia 5 stycznia 2015 r. Zgodnie
z § 10 regulaminu organizacyjnego Prezydent wykonuje swoje zadania przy pomocy urz?du, ktdrego
jest kierowtiikiem oraz zapewnia organizacyjne i materialne warunki niezb?dne do realizacji zadan
publicznych przez urzqd. Prezydent moze upowaznic zast?pc6w prezydenta i sekretarza do
wykonywania niektdrych uprawnien zwierzchnika shi±bowego pracownikdw, o ile przepisy prawa nie
stanowiq inaczej. WyjaSnieh w zakresie obj?tym kontrol^ udzielala kierownik Biura Organizacyjnego
Urzfdu Miasta- p. Jolanta Sawicka.
Ocena kontrolowanej dzialalnosci

Wykonywanie zadad w zakresie przygotowania systemu nieodplatnej pomocy prawnej oraz
sposobu udzieiania nieodplatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego oceniono pozytywnie.
Ustalenia kontroli:

Zgodnie z Zarzqdzeniem Nr 25.20I6.IC Prezydenta Miasta Zielona Gora - Kierownika Urz^du
zdnia 23 wrze^nia 2016 r. w sprawie regulaminu wewn^trznego Departamentu Organizacyjnego
zaktualizowanego Zarzqdzeniem Nr 24.2018.K Prezydenta Miasta Zielona Gora - Kierownika Urz?du
zdnia 26 Ustopada 2018 r. kierownik Departamentu Organizacyjnego przygotowuje i uzgadnia

porozumienia i wzory umow dotyczqcych nieodplatnej pomocy prawnej oraz analizuje opinie os6b
uprawnionych do nieodplatnej pomocy prawnej. Zgodnie z Zarzqdzeniem Nr 22.2016.K Prezydenta
Miasta Zielona Gora - Kierownika Urz^du zdnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie regulaminu

wewn?trznego Wydziahj Sportu, Kuitury i Turystyki do zadan samodzielnego stanowiska pracy ds.
organizacji pozarzqdowych naleiy wsp6tpraca z organizacjami pozarzqdowymi w zakresie wspierania
dzialan dotycz^cych udzieiania nieodplatnej pomocy prawnej poprzez:

a)ogtaszanie konkurs6w ofert na realizacj? zadania publicznego;
b)analizowanie i opiniowanie ofert zlozonych w raraach konkursu;
c) pr^gotowywanie umow i przekazywanie Srodkdw;
d)rozliczanie wykonania zadan;

e)sprawozdawczosc dotyczqca nieodpJatnej pomocy prawnej.

W zakresach czynno^ci pracownikow Biura Organizacyjnego wykazano zadania z zakresu
nieodplatnej pomocy prawnej, natomiast do gtdwnych zadah osoby zajmujqcej si? tym zakresem

w Wydziale Sportu, Kultuty i Turystyki, zgodnie z zakresem odpowiedzialnosci i uprawnien, nale^
koordynacja wspdfpracy z organizacjami pozarzgdowymi prowadzgcymi dziaialnosc poiytku
publicznego.

1. Puakty nieodplatnej pomocy prawnej

Na terenie miasta Zielona Gora znajduje si? 6 punktow nieodplatnej pomocy prawnej,
CO odpowiada mnoznikowi zdeftniowanemu w art. 20 ust. 4 unpp. W latach 2019 - 2020 trzy punkty
Miasto Zielona Gora powierzyio do prowadzenia adwokatom i radcom prawnym, a trzy kolejne zostaly
powierzone do prowadzenia organizacji pozarz^dowej prowadz?cej dzialalnosc pozytku publicznego,
wylonionej w otwartym konkursie ofert, stosownie do art. 11 unpp.

Udzielanie nieodplatnej pomocy prawnej i swiadczenie nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego
odbywa si? w punktach w przeci?tnym wymiarze 5 dni w tygodniu podczas dyzuru trwaj^cego co
najmniej 4 godziny dziennie, z wyl^zeniem dni, o ktorych mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18
stycznia 1951 r. odniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90), a godziny przyj?d
w poszczegolnych punktach npp lub npo dostosowano do potrzeb mieszkancow o roiaiych
aktywnosciach zawodowych.

Osobom ze znaczn^ niepelnosprawnosci? ruchow^ ktdre nie mogly stawic si? w punkcie osobiscie,
oraz osobom do^wiadczaj^cym trudnosci w komunikowaniu si?, o ktorych mowa w ustawie z dnia

I9sierpnia 2011 r. o j?zyku migowym i innych irodkach komunikowania si? (Dz. U. z 2017 r. poz.
1824), zapewniono mozliwo^c udzielenia nieodplatnej pomocy prawnej lub nieodplatnego poradnictwa
obywatelskiego, takze poza punktem albo za posrednictwem Srodkow porozumiewania si? na odleglo^c.
Informacje te zamieszczono w BIP, na stronie intemetowej jednostki oraz umieszczono przed wejsciera
do urz?du. W latach 2019-2020 nikt nie wyrazil takiej woli przy zapisach.

W okresie obj?tym kontrolq w punktach nieodplatnej pomocy prawnej udzielono 2067 porad
prawnych w 2019 r. oraz w okresie od stycznia do czerwca 2020 r. - 930 porad.

2. Zawarcie porozumien z gminami

Zgodnie z art. 9 ust. 1. unpp powiat, realizuj^c zadanie, o ktorym mowa w art. 8 ust. 1, moie

zawierac porozumienia z gminami na obszarze tego powiatu. Kontrola obejmuje miasto na prawach
powiatu.

Wobec powyzszego Prezydent Miasta podj^l decyzj? o zlokalizowaniu punktow nieodplatnej
pomocy prawnej w lokalu, do ktorego Miasto Zielona Gora posiada tytul prawny, tj. budynku przy
ul. Generala Jaroslawa D^browskiego 41 w Zielonej Gorze.
Prezydent Miasta pr^gotowal wykaz planowanych dyiurow na terenie miasta na prawach powiatu,

zawieraj?cy informacje, o ktorych mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1. Wykaz zawieral wszystkie niezb?dne
informacje, tj.:

a) dni oraz godziny, w ktorych planuje si? dytury,

b) informacj?, czy dyiur przeznaczony jest na udzielanie nieodpiatnej pomocy prawnej, czy
^wiadczenie nieodptatnego poradnictwa obywatelskiego,

c) informacj? o rodzaju podmiotu udzielajqcego nieodpiatnej pomocy prawnej i swiadczqcego
nieodpiatne poradnictwo obywatelskie podczas dyturdw,
e) adresy lokali, w ktorych peinione si? dyzury.

Wyiej wymieniony wykaz zostai przez Prezydenta Miasta zamieszczony na stronie intemetowej
BIP Urz?du.

Prezydent Miasta odpowiada za upowszechnianie wiedzy o dzialalno^ci systemu nieodpiatnej
pomocy prawnej i nieodpiatnego poradnictwa obywatelskiego wsrod mieszkahcow miasta na prawach
powiatu. Dziatania te odbywaly si? poprzez spoty radiowe i telewizyjne oraz wydruk i dystrybucje
ulotek i plakatdw. W celu koordynacji realizacji zadah wynikaj^cych z ustawy Prezydent mo^e powolad
peinomocnika zgodnie z art.9 ust 5 unpp, lecz nie skorzystal z tego uprawnienia.
3. Zawarcie porozumieA z okr?gowymi radami adwokackimi oraz radami okr?gowych tzb
radcow prawnych

Zgodnie z art. 10 ust. 1 unpp Miasto Zielona Gora w kontrolowanym okresie zawario dwa
porozumienia trojstronne z Rad^ Okr?gowej Izby Radcow Prawnych w Zielonej G6rze oraz Okr?gow4
Radq Adwokack^ w Zielonej G6rze w terminach: 29 listopada 2018 r. oraz 29 listopada 2019 r. Zawarte
porozumienia zawierajg wszystkie elementy, o ktorych mowa w art. 10 ust. 1 ustawy.
ORA oraz OIRP w Zielonej Gorze wskazaly Prezydentowi Miasta adwokatow i radc6w prawnych
wyznaczonych do udzielania nieodpiatnej pomocy prawnej oraz ich zast?pc6w.
Pismami z dnia 7 czerwca 2019 r. Pre^dent Miasta poinformowai dziekanow Okr?gowej Rady

Adwokackiej i Okr?gowej Izby Radcow Prawnych w Zielonej Gorze o wynikach analizy swiadczenia
nieodpiatnej pomocy prawnej oraz nieodpiatnego poradnictwa obywatelskiego.

4. Zawarcie um6w z adwokatami i radcami prawnymi

Miasto Zielona G6ra zawario z adwokatami i radcami prawnymi umowy zlecenia na ^wiadczenie
nieodpiatnej pomocy prawnej:
- 14 umow na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., (jedn^ umow? wypowiedziano ze
skutkiem na dzieh 30 patdziemika 2019 r.)
-

1 umowa na okres od 1 listopada do 31 grudnia 2019 r.,

- 14 umow na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.,
-

1 umowa na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r.,

-

1 umowa na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2020 r.

Zawarte umowy posiadaj^ wszystkie elementy wymagane w art.6 ust 2 unpp. W umowach zawarto

rowniez informacj? o mozliwosci wydhitenia, na i^danie Prezydenta Miasta, czasu trwania dyturu
w ramach tego samego wynagrodzenia. W 2019 r. oraz do chwili rozpocz?cia kontroli w roku 2020 nie

wyst,pi)y przestanki okreslone w art. 8 ust. 6 u^pp, dlatago Preaydent Miast „ie wnosit
0 wydhizenie dyzurdw.

Dnia 2 stycznia 2020 r. zawarto umow? na przeprowadzanie nieodpiatnej mediacji w 2020 r.

Zawiera ona sposob organizowania spotkan z mediatorem oraz sposob post?powania w przypadku
odmowy mediacji. W okresie obj?tym kontrolq nie byly przeprowadzane mediacje oraz nie byto
przypadkow wyi^czenia z mediacji.

W zwi^zku z wystq.pieniem w trakcie kontroli ograniczen zwi^zanych z epidemic COVID-19
Miasto Zielona G6ra aneksowaJo wszystkie zawarte umowy z prawnikami pod k^tem wprowadzenia
stanu zagrozenia epidemicznego, stanu epidemii lub wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego. Zgodnie
z z^isami Prezydent Miasta podejmuje decyzje o rodzaju, formie i okresie wprowadzonych ograniczen
biorgc pod uwag? odr?bne przepisy o ustanowieniu okreslonych ograniczen, nakazow
1 zakazow zwi^zku z wyst^pieniera stanu epidemii oraz uwzgi?dnieniem aktualnego zagrozenia
epidemicznego w miescie i prognoz co do rozwoju sytuacji, rekomendacji Gtownego i Powiatowego
Inspektora Sanitamego, a takze potrzeb lokalnej ludnosci. Ponadto w umowach uwzgl^dniono
przypadki ograniczenia dziaialnosci punktow, zawieszenia ich dzialalnoici oraz sposob rozliczania
w powyZszych wypadkach.

5. Wytonienle organizacji pozarz^dowej do prowadzenia punktdw nieodptatnej pomocy
prawnej

Sfera zadari publicznych obejmuje zadania w zakresie udzielania nieodptatnej pomocy prawnej,
udzielania nieodprfatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwi?kszania swiadomosci prawnej
spoteczenstwa. Zadania polegajqce na udzielania nieodptatnej pomocy prawnej, ^wiadczeniu
nieodptatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, s^ zadaniami zleconymi z zakresu
administracji rz^dowej realizowanymi przez powiat w porozumieniu z gminami albo samodzielnie.
Organy administracji publicznej powierzaj^ w sferze zadan publicznych, realizacj? zadah publicznych
organizacjom pozarzqdowym prowadz^cym dziatalnosc statutow^ w danej dziedzinie. Powierzanie

odbywa si? po przeprowadzeniu otwaitego konkursu ofert wraz z udzieieniem dotacji na finansowanie
realizacji tych zadah.

W zwi^u z powyZszym kontroluj^cym okazano nast^puj^ce dokumenty:

- zarz^dzenie nr 1272/2018 Prezydenta Miasta Zielonej Gory z dnia 3! pazdziemika 2018 r.
w sprawie ogtoszenia otwartego konkursu ofert na realizacj? zadania publicznego Miasta Zielona G6ra

w2019 r. Do przeprowadzenia post?powania konkursowego oraz oceny ofert powotano komisje
konkursow^, w sktad ktdrej wchodzili przedstawiciele organu wykonawczego powiatu. Zat^cznikiem
do zarz^dzenia byta tre^c ogtoszenia otwartego konkursu ofert wraz z drukami sprawozdania 1 oferty.
Zarz^dzenie wraz z ogtoszeniem wprowadzono i udost?pniono w Biuletynie Informacji Publicznej
w dniu 31 pazdziemika 2018 r.; treSh ogtoszenia konkursu zamieszczono na tablicy ogtoszeh
w Urz?dzie Miasta oraz na stronie intemetowej https://www.zielona-gora.pl/;
- protokot z posiedzenia komisji konkursowej zdnia 10 grudnia 2018 r.;

- zarzqdzenie nr 1174/2019 Prezydenta Miasta Zielonej G6ry z dnia 28 pazdziemika 2019 r.
w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na reallzacj? zadania publicznego Miasta Zielona G6ra
w2020 r. Do przeprowadzenia post^powania konkursowego oraz oceny ofert powolano komisje
konkursow^, w sktad ktorej sklad wchodzili przedstawiciele organu wykonawczego powiatu.
Zatqcznikiera do zarz^dzenia byla tresd ogloszenia otwartego konkursu ofert wraz z drukami
sprawozdania i oferty. Zarzqdzenie wraz zogloszeniem wprowadzono i udost?pniono w Biuletynie
Informacji Pubiicznej w dniu 29 pazdziemika 2019 r.; tre^6 ogloszenia konkursu zamieszczono na
tablicy ogloszen w Urz^dzie Miasta oraz na stronie intemetowej https://www.zielona-gora.pl/
- protok^ z posiedzenia komisji konkursowej.

Analiza przedlozonej dokumentacji wykazala, organizacj? pozarz^dowq wyloniono w otwartym
konkursie ofert, przeprowadzanym jednoczesnie na powierzenie prowadzenia punktow przeznaczonych
na udzielanie nieodplatnej pomocy prawnej lub swiadczenie nieodplatnego poradnictwa
obywatelskiego. W otwartym konkursie ofert skladane byly oferty na powierzenie prowadzenia punktu
przeznaczonego na udzielanie nieodplatnej pomocy prawnej oraz swiadczenie nieodplatnego
poradnictwa obywatelskiego. Termin do skladania ofert nie by! krotszy niz 21 dni od dnia ukazania si?
ostatniego ogloszenia.

Ogloszenia otwartego konkursu ofert zawieraly wszystkie wymagane ustawq informacje.
Otwarte konkursy w latach 2018 - 2019 oglaszano i publikowano we wszystkich okreslonych
ustawowo miejscach.

W odpowiedzi na opublikowane ogloszenie zloiono oferty na realizacj? przedmiotowego zadania

publicznego. Oferty zlozone w trybie otwartego konkursu ofert wptyn?ly do Urz?du Miasta
w wyznaczonym terminie i zawieraly wszystkie wymagane ustawq informacje, deklaracje,
oswiadczenia i sprawozdania z wykonania zadania publicznego. Oferty zlozono w formie zgodnej ze
wzorem okreilonym w rozporz^dzeniu Przewodnicz^cego Komitetu do spraw poZytku publicznego
z dnia 24 paidzieraika 2018 r. w sprawie wzordw ofert i ramowych wzorow umow dotycz^cych
realizacji zadah publicznych oraz wzorow sprawozdah z wykonania tych zadah.

W celu opiniowania zlozonych ofert powolano komisj? konkursowa, w sklad ktorej wchodzili
przedstawiciele organu wykonawczego jednostki oraz przedstawiciel Wojewody Lubuskiego. Komisja
do oceny ofert zastosowala Karty Oceny Formalnej Oferty. Dokonuj^c natomiast oceny oferty pod
wzgl?dem merytorycznym, komisja brala pod uwag? zgodnoSc z warunkami okre^lonymi

w ogloszeniu konkursowym, a w szczegolnosci ich warto^c merytoryczn^, proponowan^ jako^c
wykonania zadania i kwaliflkacje osob, przy udziale ktoiych oferent b?dzie realizowal powierzone

zadanie. Ponadto komisja ocenila wieloletni^ prak^k? i doswiadczenie w zakresie realizacji zadania
okreslonego w konkursie. W wyniku jawnego glosowania komisja wylonila organizacj? pozarz^dowq,
ktbrej powierzono realizacj? zadania publicznego i udzielono dotacji.

Kontroluj^cy stwierdzili, ze ocena merytoryczna ofert zostala dokonana bez przyj?cia
jakichkolwiek kryteriow, czy nawet Karty Oceny Merytorycznej Oferty, a sarao wylonienie
wykonawcy zadania zostalo przez czlonkdw komisji poddane glosowaniu. Zdaniem kontroluj^cych

ocena ofert musi bye dokonana w sposob obiektywny, odnosz^cy si? do zadania publicznego, tak by

zapewnic wyb6r oferty zgodnie z zasad^ rownego traktowania wykonawcow i z zachowaniem zasady
uczciwej konkurencji.

Poddanie oceny ofert catkowicie swobodnej interpretacji oceniaj^cego, bez okreslenia, w jaki
spos6b ocena ta b?dzie dokonywana naraza na dokonanie nierzetelnego, nieobiektywnego wyboru
opartego jedynie na osobistych odczuciach oceniaj^cego. Nalezy zauwazyd, ze Komisja Konkursowa
dysponuje me tyiko swobod^ okreslenia kiyteriow oceny ofert, lecz rowniei swobodq okreslenia ich

wagi (znaczenia), pod warunkiem ze wagi przypisane poszczegoinym kryteriom shj^ identyfikacji
(wyborowi) oferty najkorzystniejszej w swietle przyj?tych kryteridw, odnosnie do kazdego kryterium
redaguj^y must okreSlic w jaki spos6b bfdzie weryfikowal prawdziwoic informacji zawartych
w ofercie.

W otwartym konkursie ofert zostala wybrana Jedna oferta. Protokdi z posiedzenia Komisji
KonkursoweJ wraz z zatqcznikami zostat podpisany przez wszystkich czlonkdw Komisji
i zaakceptowany przez kierownika jednostki kontrolowanej. Ogloszenie wynikow otwartego konkursu
ofert zawierato wymagane ustaw^ informacje. Wyniki otwartego konkursu ofert ogioszono
niezwlocznie po wyborze oferty w sposob okre^lony w ustawie.

Na podstawie art. 11 ust. 9a unpp Prezydent by!zobowi^ny niezwlocznie zawiadomic wojewod?
0 kazdym przypadku nie zawarcia lub rozwiqzania umowy z organizacjq pozarz^owq - zgodnie ze
zlozonymi wyjasnieniami takie sytuacje nie zaistnialy.
6. Zawieranie umdw z organizacjami pozarz^dowymi

Po ogloszeniu wynikow otwartego konkursu ofert, kazdego roku, Prezydent Miasta bez zb?dnej

zwloki, odpowiednio w dniach 21 grudnia 2018 r. i 20 grudnia 2019 r. zawarl umowy o realizacj?
zadania publicznego z wylonionq organizacjq pozarzqdow^, tj. Stowarzyszeniem Wspierania
Aktywno^ci Obywatelskiej CIVIS SUM z siedzib^ w Zielonej G6rze. Umowy zawarto w formie

pisemnej naczas realizacji zadania, tj. od dnia 1 stycznia2019r. dodnia31 grudnia 2019 r., a nast^pnie
1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Podplsane umowy odpowiadaly wzorowi okreilonemu

w Rozporz^dzeniu Przewodniczgcego Komitetu do spraw pozytku publicznego z dnia 24 pazdziemika
2018 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzordw umow dotycz^cych realizacji zadan publicznych
oraz wzordw sprawozdan z wykonania tych zadan (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).

7. Spelnienie wymogow dotycz^cych iokali, w ktorych udzielana jest nieodplatna
pomoc prawna

Podczas kontroli dokonano ogl?dzin lokalizacji i oznakowania punktow, wyposaienia punktow
i poczekalni punktow, w ktorych swiadczona jest nieodplatna pomoc prawna lub nieodplatne
poradnictwo obywatelskie na terenie powiatu zielonogorskiego, znajduj^cych si? w Zielonej Gorze przy
ul. D^browskiego 41.

Stwierdzono, ze we wszystkich skontrolowanych lokalach wyodr?bniono pomieszczenie do
Swiadczenia ww. ushig zgodnie z § 5 ust. 1 rozporz^dzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia
21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodplatnej pomocy prawnej oraz nieodplatnego poradnictwa

obywatelskiego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2492), w kt6rych zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 zapewniono dost?p
do:

- instalacji elektrycznej, telekomunikacyjnej oraz do interaetu,
- komputera z dost^pem do:
• oprogramowania do edycji tekstow,

• oprogramowania umozliwiaj^cego przesylanie i odbieranie danych,

• oprogramowania umozliwiaj^cego porozumiewanie si? na odlegio^ ^rodkami komunikacji
elektronicznej,

• systemu informacji prawnej z baz^ aktow prawnych, w tym aktow prawa powszechnie
obowi^zuj^ego, orzecznictwa i materialow pomocniczych,

• bazy aktow prawa miejscowego z terenu danego powiatu i gmin wchodz^cych w jego sktad,
oraz powiatow osciennych,
• drukarki, materiatow biurowych, urz^dzenia pozwalaj^cego na przenoszenie dokumentacji do
postaci elektronicznej.

We wskazanych lokalach znajdowaly si? wyodr?bnione miejsca dia osob oczekuj^ych na
udzielenie porady. W lokalach udost?pniane byly nieprzezroc^ste i oznakowane umy posiadaj^ce
zamkni?cia. Ponadto ww. pomieszczenia zapewnialy odpowiedni poziom dyskrecji (§ 5 ust.
5 rozporz^dzenia) oraz byly prawidlowo oznakowane (§ 5 ust. 3 rozporz^dzenia). Wszystkie lokale s^
w petni przystosowane do potrzeb osob niepeinosprawnych.

8. Edukacja prawna

Dzialania edukacyjne zmierzaj4ce do zwi?kszenia swiadomosci prawnej spoleczehstwa, dotycz^ce
w szczegolnosci upowszechniania wiedzy o:

1) mozliwokiach dost?pu do nieodplatnej pomocy prawnej;
2) prawach 1 obowi^ach obywatelskich;
3)dzialalnosci krajowych i mi?dzynarodowych organdw ochrony prawnej;
4) mediacji oraz sposobach pozas^dowego rozwi^zywania sporow;

5) mozliwosciach udziahi obywateli w konsultacjach publicznych oraz w procesie stanowienia
prawa, realizowane byly na terenie miasta na prawach powiatu poprzez:
- przeprowadzenie spotkania edukacyjnego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 29 w Zielonej
G6rze przez Stowar^szenie Wspierania Aktywno^cl Obywatelskiej CIVIS SUM w dniach
8 i 9 pazdziemika 2019 r. pn: Cyberprzemoc,

- przeprowadzenie spotkania edukacyjnego w Domu Dziennego Pobytu RETRO w Zielonej
Gorze przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywno^ci Obywatelskiej CIVIS SUM w dniu
18 pazdziemika 2019 r. pn: Rozporz^dzanie majqtkiem -za zycia czy na wypadek ^mierci,

- przeprowadzenie spotkania edukacyjnego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Zielonej
G6rze przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywno^ci Obywatelskiej CIVIS SUM w dniach
26 listopada 2019 r, i 3 grudnia 2019 r. pn: Cyberprzemoc,

- spot video zrealizowany w ramach kampanii STOP CYBERPRZEMOCY dla Miasta Zielona
G6ra: httDs://www.voulube.com/watch?v=fZSekiE4L4w

adres lokalnej edycji portalu edukacji prawnej dedykowanej dla Miasta Zielona Gdra:
www.edukacia-Drawna.info.pl/zielona-eora

- kampani? STOP CYBERPRZEMOCY prowadzonej na portalu spoleczno^ciowym Facebook
po^wi^onego: www.facebook.com/nie.dla.cvberprzemocv

- spot video dotycz^cy fiinkcjonowania punktow npp/npo w ramach kampanii TWOJE PRAWO
w2020 r. dla Miasta Zielona Gora (emitowany m.in. w autobusach elektrycznych):
https://'www.voutube.com/watch?v=F 1 PVOeKHPSo

- wydruk przez Stowarzyszenie Wspierania Aktyvmoki Obywatelskiej CIVIS SUM w 2019 r.
ulotek „Uprawnienia seniora", „Maj4tek seniora", „Mediacja i polubowne rozwiazywanie
spor6w"oraz plakatdw.

Ww. zaj?cia edukacyjne prowadzone w szkolach publicznych i Domu Dziennego Pobytu zostaly
potwierdzone przez wystawienie zaswiadczeh przez zarz^dcow placdwek, w ktdrych odbywaly si?
spotkania.

9. Dzialainosc kontroJna Starosty

Zgodnie z przepisem art. 11 ust. 8 mpp starosta kontroluje wykonywanie umowy przez organizacj?
pozarz^dow^ na zasadach okreslonych w ustawie o dzialalnoki pozytku publicznego
i 0 wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057). Starosta moie dokonywac kontroli i oceny realizacji
zadania zgodnie z art. 17 udppw, w szczegolnosci:
1)stopnia realizacji zadania;

2)efektywnosci, rzetelnosci i jako^ci realizacji zadania;

3) prawidlowosci wykorzystania srodkow publicznych otrzymanych na realizacj? zadania;
4)prowadzenia dokumentacji zwi^zanej z realizowanym zadaniem.

W § 7 umowy na realizacj? zadania publicznego w 2019 r. okreslono zasady kontroli

prawidlowosci wykonywania zadania publicznego, w mysl ktorych zleceniodawca mote z^dac
udzielenia ustnie lub na pismie informacji dotycz^cych wykonania zadania.

Prezydent Miasta na bietqco prowadzit kontrol? wykonania umowy o realizacj? zadania
publicznego na prowadzenie punktu nieodplatnej pomocy prawnej lub punktu nieodplatnego
poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie miasta na prawach powiatu w 2019 r.

przez organizacj? pozarz^dow^. Centrum poradnicze znajduje si? w budynku urz?du, a uprawnieni
wykonawcy pobieraj^ klucze do punktow na portiemi urz?du, jednoczesnie poswiadczaj^c swoj^
obecnoid w}asnor?cznym podpisem na Karcie ustug. Pracownicy urz?du w trakcie pelnionych dyzurow
uzupelniaj^ w punktach druki. Ponadto kontrola odbywa si? przez system centralnych zapisdw

telefonicznych, a uprawnieni do korzystania z ushig zglaszajq osobie przyjmujqcej zapisy fakt spoznien
lub nieobecno^ci wykonawcdw. St^d pracownicy urz?du posiadaj^ biez^ce informacje na temat
wykonywania zadan z zakresu nieodplatnej pomocy prawnej oraz nieodplatnego poradnictwa

obywatelskiego. Prezydent Miasta sklada rowniet sprawozdania z wykonania zadania publicznego, co
jest zgodne z zapisami art. 11 ust.8 i 8a mpp.

Ponadto Prezydent co najmniej raz w miesiqcu odbiera cz?ki B karty pomocy zgromadzone
w urnie poczekalni przy punktach udzielajqcych pomocy prawnej. Zgromadzone w ten spos6b opinie,
przekazane na formularzach opatrzonych piecz^tk^ komorki organizacyjnej starostwa powiatowego
obsKiguj^cego pod wzgl^dem organizacyjno-technicznym zadanie, o ktdrym mowa w art. 8 ust.
1 tmpp, stanowiq podstaw^ przeprowadzenia anali^, o ktorej mowa w art. 7 ust. 5 unpp, a takie sq
przekazywane do wykorzystania w ramach sprawowanej kontroli nad wykonywaniem umowy przez
organizacj^ pozarz^dow^ o ktorej mowa w art. 1! ust. 8 unpp. W 2019 i 2020 r. w cz^wi
B wypelnionych kart nie bylo opinii, ktdra moglaby miec wptyw na sposdb realizacji zadania
publicznego przez wykonawcdw, wi^c nie byly one przekazywane. Jak wspomniano powyzej Prezydent
w 2019 r. z wlasnej inicjatywy przedstawil ORA, OIRP i organizacji pozarz^dowej uwagi dotyczqce
Swiadczenia nieodplatnej pomocy prawnej i poradnictwa. CM 2019 r. czfsci B kart pomocy S4 na
bie±4co wprowadzane do centralnego systemu informatycznego Ministerstwa SprawiedliwoSci, do
ktorego posiadaj^ dostfp przedstawiciele ORA,OIRP i organizacji prowadz^cej punkty.

Do Prezydenta Miasta w okresie obj?tym kontrolq nie wplyn^ly skargi na fiinkcjonowanie
punktow, w ktorych udzielana jest nieodplatna pomoc prawna oraz nieodplatne poradnictwo
obywatelskie.

10. Prowadzenie i aktuallzacja Listy jedocstek nieodplatnego poradnictwa w Biuletynie

Informacji Publicznej, na strooach internetowych urz^du miasta na prawach powiatu, co
najmniej raz w roku w lokalnycb Srodkach masowego przekazn oraz w sposob zwyczajowo
przyjfty na terenie powiatu

Starosta sporz^dza i aktualizuje list^ jednostek nieodplatnego poradnictwa, dost^pnego dla
mieszkancow powiatu, ktore obejmuje w szczegolnosci:

1) poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy spdecznej,
w sprawie rozwi^zywania problemdw alkoholowych i innych uzaleznieii, w sprawie przeciwdzialania
przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osob pokrzywdzonych

przest^pstwem, atakze z zakresu praw konsumentow, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczen
spolecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osob w sporze z podmiotami rynku fmansowego
i inne;

2) nieodplatn^ pomoc prawnq i nieodplatne poradnictwo obywatelskie ze wskazaniem punktow
i dyiurow, o ktorych mowa w art. 8 unpp, wraz z ich specjalizacj^, o ile zostala okreslona.

Przy pierwszym tworzeniu listy uprawnieni pracownicy wyst^pili do podmiotow powi^zanych lub
wspolpracuj^cych z miastem oraz niepowi^zanych z miastem z prosb^ o przekazanie i aktualizacje
danych podmiotdw nieodplatnego poradnictwa dzialaj^cych w miescie. Najcz^kiej jednak biez4ca
weryfikacja i aktualizacja nast?powala na podstawie wlasnych dzialah urz?du. Centralne podmioty
poradnicze s^ aktualizowane na podstawie danych publikowanych;

https://dannowapomocprawna.ms.gov.Dl/Dl/nieodplatna-Domoc-i-Doradv/centralne-podmintv-iinstvtucie-swiadczace-pomoc-prawna/

Poaadto po»yfeza lista zostata opublikowana i aktualizowana na stronach BIP Urz^da oraz byta
dostspna w bezplatnym infonaatorze samor2,dowym - L,c2„iku Zielonogdrskim, dostarczanym do
domow zidonogorzan. W powyzszy aposob podaao rtwniez do publioznej wiadomoSci „telefonu
shiz^cy mieszkancom do zapisow i udzielania informacji.

11. Obowi,«k aprawozdawczy Staroaty wobac Miniatra Sp^wiedliwoaci i Wojewody oraz
rozliczenie dotacji

Zgodnie z ait. 12 ust. \mpp\%\\ ust. 1 Rozporz^dzenia w sprawie nieodpiatnej pomocy prawnej
oraz nieodptatnego poradnictwa obywatelskiego Prezydent Miasta przekazuje co kwartat, za

posrednictwem wtasciwego wojewody, Ministrowi Sprawiedliwosci, zbiorcz^ informacj?
o wykonaniu zadan, o ktoiych mowa w art. 8 ust. 1, unpp na obszarze powiatu, w terminie do korica
miesi^ca nast^puj^cego po zakonczeniu kwartahi.

Prezydent Miasta, przekazat za posrednictwem platformy ePUAP, Wojewodzie Lubuskiemu
zbiorcz4 informacj? o wykonaniu zadaii w terminach:
- 17 kwietnia 2019 r.,
- 19 lipca 2019 r.,

- 18 pazdziemika 2019 r.,

-21 stycznia 2020 r,CO jest zgodnezpostanowieniami art. 12 ust. 1 unpp.
W 2019 r. Urzqd Miasta w ZieioneJ Gorze zgodnie ze sprawozdaniem Rb-50 za 2019 r. na zadania

nieodplatnej pomocy prawnej, nieodptatnego poradnictwa obywatelskiego oraz na edukacj? prawnq
otrzymal Iqcznle kwot? 396.000,00 zl„ z czego 360.360,00 zl przeznaczono na wynagrodzenia dla
adwokatow i radcow prawnych z tytuhi umow zawartych z miastem na prawach powiatu, 11.880,00 zl
na edukacj? prawn4 (ok. 3% udzielonej dotacji), a 23.760,00 zl (ok. 6 %) to koszty obshigi
organizacyjno-technicznej zadania. Nie wniesiono uwag do wykorzystania dotacji.

Przedstawiajqc powyzsze ustalenia, zaiecam dokonywanie oceny ofert w sposob obiektywny,
zapewmaj^cy wybor oferty z poszanowaniem zasady rdwnego traktowania wykonawcow, zasady
uczciwej konkurencji oraz z zapewnieniem gwarancji nalezytego wykonania umowy.

W terminie 30 dni liczonym od daty otrzymania niniejszego wystgpienia pokontrolnego, prosz?
opisemn^ informacj? o sposobie wykonania zalecenia i wykorzystaniu wnioskow lub o przyczynach
ich mewykorzystama albo o innym sposobie usuni?cia stwierdzonych nieprawidlowosci. Jednocze^nie

informuj?, is zgodnie z art.48 ustawy o kontroii w administracji rz^dowej od niniejszego wyst^pienia
pokontrolnego nie przysluguj^ ^rodki odwolawcze.
WOJEWODA LUBUSKI

Wladyslaw Dajczak
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Urz^dowe PoSwiadczenle Odbioru

UPP • Urzfdowe Poswiadczenie Przedtozenia
Identyfikator Poswiadczenia: ePUAP-UPP55012736
Adresat dokumentu, ktdrego dotyczy poiwiadczenie

Nazwa adresata dokumentu: LUBUSKI URZAD W0JEW6DZKI W GORZOWIE WLKP.
Identyfikator adresata: 43emu4tg7l
Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID
Nadawca dokumentu, ktdrego dotyczy poswiadczenie

Nazwa nadawcy: URZ/^D MIASTA ZIELONA GORA
Identyfikator nadawcy: umzg

Rodzaj identyfikatora nadawcy; ePUAP-iD
Dane poswiadczenia

Data dor^czenia; 2021-01-26T08:59:33.458
Data wytworzenia poSwiadczenia: 2021-01-26108:59:33.458
Identyfikator dokumentu, ktdrego dotyczy poSwiadczenie: DOK78998527

Dane uzupetniajqce(opcjonain^
Rodzaj Informacji uzupefniaj^cej: Zrodfo
WartoSd Informacji uzupeinlaj^cej: PoSwiadczenle wystawione przez piatform^ ePUAP
Rodzaj informacji uzupetniaj^cej: identyfikator ePUAP dokumentu

WartoSd informacji uzupeiniaj^cej; 78998527
Rodzaj informacji uzupefniajqcej: informacja

WartoSP informacji uzupefniaj^cej: Zgodnle z art 39^ par 1 k.p.a. pisma powi^zane z przedfozonym dokumentem b^d^
przesyfane za pomoc^ srodkow komunikacji eiektronicznej.
Rodzaj informacji uzupelniaj^cej: Pouczenie

WartoSb Informacji uzupelniaj^cej: Zgodnle z art 39' par, Id k.p.a. istnieje mozliwoSd rezygnacji z dorfczania pism za
pomocq srodkow komunikacji eiektronicznej.

Dane dotycz^ce podpisu

Poswiadczenie zostaio podpisane - aby je zweryfikowab nalety u4y6 oprogramowania do weryfikacji podpisu
Lista podpisanych elementdw (referencji):
referencja ID-b10619cd24e1dceb2d433db59c8c7863:
referencja ID-0e7c6a27d9afc2771ef107fee823e031 : DO-OR-II.1714.11.2021
referencja: #xades-ld-35c4992e5acc0c4aeee268d88e6db457

https://epuap.gov.pl/warehou8e/feDocContent?id=1404464904type=EPUAP_XML
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