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Gdańsk, dnia 30 maja 2019 r.

Pan
Jacek Gross
Starosta Nowodworski
ZAWIADOMIENIE O KONTROLI
Szanowny Panie Starosto,
na podstawie art. 20 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej1 zawiadamiam
o rozpoczęciu w dniu 4 czerwca 2019 r. kontroli w trybie zwykłym2 w Starostwie Powiatowym
w Nowym Dworze Gdańskim.
Przedmiot kontroli: realizacja zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.
Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2019 r.
Przewidywany czas trwania czynności kontrolnych: od 4 do 6 maja 2019 r.
W związku z powyższym proszę o przygotowanie kompletu dokumentacji, w tym:







tytułu prawnego do lokalu, w którym usytuowane są punkty npp i npo, porozumień zawartych
z gminami, porozumień z Okręgową Radą Adwokacką i Radą Okręgowej Izby Radców
Prawnych, umów zawartych z organizacją pozarządową oraz umów zawartych z adwokatami
i radcami prawnymi,
dokumentów potwierdzających obowiązek upowszechniania przedmiotowych usług wśród
mieszkańców powiatu, w tym w środkach masowego przekazu,
rejestru umawianych wizyt w lokalach, w których udzielane są omawiane usługi,
Karty pomocy za okres od 1 października 2018 r. do 31 marca 2019 r.,
sprawozdanie Rb-50 za 2018 r. oraz ewidencję księgową za 2018 r.

Proszę o obecność osób odpowiedzialnych za wykonywanie zadań objętych kontrolą w dniu
rozpoczęcia czynności kontrolnych.
W załączeniu przekazuję również pismo z pytaniami dot. nowelizacji systemu nieodpłatnej
pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (załącznik nr 1) oraz zestawienie
dotyczące udzielonej dotacji na rok 2019 w ww. zakresie (załącznik nr 2), na które proszę udzielić
odpowiedzi (dot. zał. nr 1) i uzupełnić (zał. nr 2) w terminie do dnia 4 czerwca br., przekazując
stosowne pismo kontrolującym w chwili rozpoczęcia przedmiotowej kontroli.
Z poważaniem
z up. Wojewody Pomorskiego
Żaneta Jenta
DYREKTOR
Wydziału Kontroli
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