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Pan Miroslaw Seweryn
W6jt Gminy Mirzec

Szanowny Panie Wojcie, wnioskiem z dnia 21.10.2019 r., dor^czonym na adres Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach w dacie 21.10.2019 roku, zwrbcif si^ Pan o udzleienie odpowiedzi na pytanie:
- czy zadania w ramach VII Obszaru priorytetowego - zadanie do reallzacji: Udzielanie nieodptatnej
pomocy prawnej oraz zwi^kszenle swiadomosci prawnej spoleczeristwa - mog^ iiyc finansowane
w ramach formy finansowej z Rocznego Programu Wspolpracy Gminy Mirzec z organizacjami
pozarz^dowymi oraz innymi podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dziaiainosci pozytku
pubiicznego i o wolontariacie na 2020 rok, tj. wsparcie reallzacji zadania publicznego na zasadach
okreSlonych w ustawie?

Odpowiadaj^c na to pytanie, wskazac nalezy na nast^puj^ce okoiicznosci.

Na wst^pie wyjasniam, ze uchwalony przez organ stanowl^cy roczny program wspolpracy,
0 ktorym stanowi art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaiainosci pozytku pubiicznego
1 0 woiontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) nie stanowi samodzielne] podstawy do
dokonywania wydatkow na ceie wskazane w art. 4 tej ustawy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodplatnej pomocy prawnej,
nieodplatnym poradnictwie obywateiskim oraz edukacji prawnej (tekst jedn. Dz. U. z2017 r. poz. 2030 ze
zm.), zadania polegajqce na udzleianiu nieodplatnej pomocy prawnej, swiadczenlu nieodplatnego
poradnictwa obywateiskiego oraz edukacji prawnej. o ktdrych mowa w art. 11 ust. 7 zdanle drugie, s^
zadaniami zieconymi z zakresu administracji rz^dowej realizowanymi przez powiat w porozumieniu
z gminami aibo samodzieinie. Zakres porozumienia z gminami okresia art. 9 ust. 1 w/w ustawy i nie
dotyczy on finansowania tych zadah. Jak stanowi art. 19 ust. 1 tej ustawy, zadania, o ktorych mowa w
art. 8 ust. 1, s^ finansowane z budzetu pahstwa z cz^sci b^dcipej w dyspozycji wojewodow przez
udzielanie dotacji ceiowej powiatom. Z powolanych wyzej przepisow wynika wi^c, ze nieodplatna pomoc
prawna jest zadaniem zieconym z zakresu administracji rzqdowej reaiizowanym przez powiat,
finansowanym z budzetu pahstwa.
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Na podstawie art. 24 w/w ustawy, w art. 4 ust. 1 ustawy o dzialaino^ci pozytku publicznego
i 0 wolontariacie, okreslajqcym sfer^ zadan publicznych prowadzonych przez organizacje pozarz^dowe,
po pkt 1a dodano pkt lb w brzmieniu: udzielanie nieodptatnej pomocy prawnej oraz zwi^kszenia
swiadomosci prawnej spoleczenstwa. Przedmiotowe zadanie winno bye finansowane przez powiat ze
srodkow budzetu partstwa.

Zgodnie z art. 221 ust. 1-2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych {tekst
jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) podmloty niezaliczane do sektora finansdw publicznych
1 niedzlalaj^ce w celu osl^ni^cia zysku mog^otizymywac z budzetu jednostki samorz^du terytorialnego
dotacje celowe na cele publiczne, zwl^zane z reallzacj^zadah te] jednostki, a takze na dofinansowanie
inwestycji zwi^zanych z reallzacjq, tych zadah. Zlecenie zadania I udzielenie dotacji nast^puje zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaialnosci pozytku publicznego i o wolontariacie.
Zadania w zakresie udzielania nieodplatnej pomocy prawnej oraz zwi^kszenia swiadomosci prawnej
spoteczeristwa nie stanowi^reaiizacji zadari gminy.

Niemniej jednak, stosownie do art. 8 ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), gmina moze wykonywac zadania z zakresu
wtasciwosci powiatu na podstawie porozumienia. Gmina otrzymuje srodki finansowe w wysoko^ci
koniecznej do wykonania tych zadari.

Jednocze^nie pragn§ podkresiic, ze jest to jedynie stanowisko Regionalnej izby Obrachunkowej
w Kieicach, ktora nie posiada uprawnieri do dokonywania powszechnie obowi^zuj^cej wyktadni
przepisow prawa.
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