UCHWAŁA NR IX/73/15
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 22 września 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy powiatem gdańskim a gminą Pszczółki
w sprawie określenia zasad współpracy powiatu i gminy przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej
Na podstawie art.8 ust.2a i art.10 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) w związku z art.9 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz.1255) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z powiatem gdańskim w sprawie określenia zasad
współpracy powiatu i gminy przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.
2. Warunki współpracy i obowiązki stron zostaną zawarte w porozumieniu.
§ 2. Upoważnia się Wójta do ustalenia warunków i zawarcia porozumienia, o którym mowa w §1 ust.2.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
na gminnych tablicach ogłoszeń.

Przewodnicząca Rady Gminy
Halina Ostrowska
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UZASADNIENIE

Od 1 stycznia 2016 r. na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz edukacji prawnej osoby otrzymujące świadczenia z pomocy społecznej, posiadacze
Karty Dużej Rodziny, kombatanci, weterani, ofiary klęsk żywiołowych, a także osoby poniżej 26.
oraz powyżej 65. roku życia będą mogły korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej. Pomoc ta
będzie obejmować m.in. informowanie o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących
uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach, wskazanie sposobu rozwiązania problemu
prawnego, udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma, ustanowienie adwokata, radcy
prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem
zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami
lub samodzielnie. Podpisanie porozumienia, o którym mowa w projekcie uchwały, pozwoli na
udostępnienie na terenie naszej gminy lokalu, w którym uprawnione osoby będą mogły uzyskać
nieodpłatną pomoc prawną przez 5 dni w tygodniu.
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