
UCHWAŁA   NR 137/558/2021 

ZARZĄDU POWIATU KĘDZIERZYŃSKO – KOZIELSKIEGO  

z dnia 29 września 2021 roku 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu  

 

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

(Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038) Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

uchwala, co następuje:  

 

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu, 

stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 59/260/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu, 

zmienionego Uchwałą Nr 96/411/2020 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia  

9 grudnia 2020 roku, Uchwałą Nr 104/449/2021 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

z dnia 11 lutego 2021 roku oraz Uchwałą Nr 121/492/2021 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego z dnia 16 czerwca 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany:  

 

1. W § 18 ust. 3 pkt 1) uchyla się lit. p) 

2. W § 18 ust. 3 dodaje się pkt 8) w brzmieniu:  

„8) W zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

oraz edukacji prawnej: 

a) powierzanie punktów do prowadzenia adwokatom i radcom prawnym w celu udzielania 

nieodpłatnej pomocy prawnej oraz organizacjom pozarządowym prowadzącym 

działalność pożytku publicznego w celu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub 

świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,  

b) ustalanie zasad współpracy z gminami na terenie powiatu w sprawie tworzenia punktów 

nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,  

c) współpraca z okręgową radą adwokacką i okręgową izbą radców prawnych w sprawie 

określenia zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej przez osoby upoważnione, 

d) obsługa systemu teleinformatycznego do obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, 

e) kontrolowanie wykonania umowy przez adwokatów, radców prawnych, doradców 

obywatelskich i organizacje pozarządowe udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach na terenie powiatu, 

f) analizowanie opinii osób uprawnionych o udzielonej pomocy prawnej, 

g) sporządzanie i przekazywanie informacji zbiorczej o wykonaniu zadania nieodpłatnej 

pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej na 

obszarze powiatu, 

h) upowszechnianie wiedzy o działalności systemu nieodpłatnej pomocy prawnej  

i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wśród mieszkańców powiatu, 



i) sporządzanie, aktualizacja i udostępnianie listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa 

dostępnego dla mieszkańców powiatu.” 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd:               Podpisy: 

1. Paweł Masełko      podpis 

2. Józef Gisman      podpis 

3. Bożena Łotecka      podpis 

4. Stanisław Węgrzyn     podpis 

5. Marian Wojciechowski     podpis 

  



Uzasadnienie do Uchwały Nr 137/558/2021 

Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

z dnia 29 września 2021 roku 

 

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

(Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038) do zadań Zarządu Powiatu należy uchwalanie 

regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego. 

Kierownik Wydziału Organizacyjnego zgłosił potrzebę dokonania zmian w regulaminie 

organizacyjnym w związku z realizacją zadań związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy 

prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu. Zadania realizowane 

przez Wydział Organizacyjny zostały doprecyzowane w związku z wykonaniem zaleceń  

i wniosków zawartych w Wystąpieniu pokontrolnym z kontroli przeprowadzonej w zakresie 

realizacji zadań Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 

2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz 

edukacji prawnej. 

Mając powyższe na uwadze zasadne jest podjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu. 

 

SEKRETARZ POWIATU 

          Beata Malajka 


