STAROSTWO POWIATOWE
w Opocznie
ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno

<tel.44 ?41-49-00; fax44 741-49-01

Opoczno, 1O stycznia 2019r.
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Szanowny Panie Burmistrzu,

Uprzejmie
prawnej
że

oraz

informuję,

w

związku

nieodpłatnego

z

realizacją zadań

poradnictwa

z zakresu

obywatelskiego

od 1 stycznia 2019r. lokalizacja punktów w których

oraz

nieodpłatnej

pomocy

edukacji

prawnej,

świadczona będzie nieodpłatna

pomoc

prawna zostaje bez zmian. W Powiecie opoczyńskim będą nadal funkcjonowały trzy punkty tj.
punkt I i III

nieodpłatna

pomoc prawna oraz edukacja oraz punkt II

obywatelskie. Zmiana w punkcie II
pomocy prawnej,

nieodpłatnym

nastąpiła

w

związku

ze

nieodpłatne

zmianą

ustawy o

poradnictwo
nieodpłatnej

poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

(Dz. U. z 2017r. poz. 2030 ze zm.) w punkcie tym realizowane będzie nieodpłatne poradnictwo
obywatelskie tj. w Zespole
w

Szkół

Urzędzie

Gminy

nieodpłatna

pomoc

Ponadgimnazjalnych w Drzewicy oraz w

Poświętne.

Punkt I - Starostwo Powiatowe w Opocznie, ul. Kwiatowa la tj.
prawna

Numer telefonu w celu umówienia wizyty tj. 44 741 49 08
Godziny otwarcia:
Poniedziałek

w godz. 08.00- 12.00 (radca prawny)

Wtorek w godz. 12.30 - 16.30 (radca prawny)
Środa w godz. 08.00- 12.00 (co drugi tydzień adwokat i radca prawny)

Czwartek w godz. 08.00- 12.00 (adwokat)
Piątek

w godz. 08.00- 12.00 (adwokat)

Punkt ten obsługiwany przez radów i adwokatów wyznaczonych przez Izby.

STAROSTWO POWIATOWE W OPOCZNIE
26-300 Opoczno, ul. Kwiatowa la, tel. . (44) 741 49 OO, fax: (44) 741 49 Ol

www.opocznopowiat.pl
Administratorem danych osobowych jest Starosta Opoczyński. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Ma Pani/Pan praw.o do dostępu, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania danych. Więcej informacj i znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Opocznie bio.ooocznopow1at.pl w zakładce OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH

Zmianie ulega organizacja

pozarządowa,

Zarząd

której

Powiatu

Opoczyńskiego

w drodze

otwartego konkursu ofert, powierzył realizację zadania pn. „Prowadzenie punktów nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz

świadczenie nieodpłatnego

prawnej na terenie powiatu

opoczyńskiego

poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji

w 2019 roku", na terenie gmin:

Białaczów,

Mniszków, Paradyż, Żarnów , Sławno, Poświętne oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Drzewicy. Od 1
ul.

Amałowicza

Punkt II -

będzie

to Fundacja Honeste Vivere z Warszawy

Tatara 7, 04 - 474 Warszawa

nieodpłatne

pozarządową

1) Zespół

stycznia 2019r.

poradnictwo obywatelskie, punkt

obsługiwany

prze

organizację

tj. HONESTE VIVERE z Warszawy, Amałowicza Tatara 7

Szkół

Ponadgimnazjalnych w Drzewicy, ul. Staszica 2

Godziny otwarcia:
Poniedziałek

w godz. 08.00 - 12.00

Wtorek w godz. 08.00 - 12.00
Czwartek w godz. 08.00 - 12.00
Piątek

2)

w godz. 08.00 - 12.00

Urząd

Gminy w

Poświętne,

ul. Akacjowa 4

Godziny otwarcia: Środa w godz. 10.45 - 14.45

Punkt III pozarządową

nieodpłatna

pomoc prawna, punkt

obsługiwany

prze

organizację

tj. HONESTE VIVERE z Warszawy, Amałowicza Tatara 7

1) URZĘDZIE GMINY W ŻARNOWIE,
ul. OPOCZYŃSKA 5
Godziny otwarcia:
Poniedziałek

w godz. 09.00 - 13.00

2) GMINNYM OŚRODKU KUL TURY,
ul. ZIELONA 2 W SLAWNIE
Godziny otwarcia:
Wtorek w godz. 09.00- 13.00

STAROSTWO POWIATOWE W OPOCZNIE
26-300 Opoczno, ul. Kwiatowa l a, tel. : (44) 74 1 49 OO, fax: (44) 741 49 Ol
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Admini stratorem danych osobowych jest Starosta Opoczyński . Dane przetwarzane są w celu realizacji czy.nnoSci urzędowych .. Ma. Pani/ Pan praw_o do dostępu, sprostowama, ograniczeni a
przetwarzania danych . W ięcej infor macji znajduje się w Biuletynie Informacji Pub licznej Starostwa Pow iatowego w Opoczni e bm.opocznooow1at.pl w zakładce OCHRONA DANY CH
OSOBOWYCH

3)

URZĘDZIE

GMINY W MNISZKOWIE

ul. POWSTAŃCÓW WLKP. 10

Godziny otwarcia:
Środa w godz. 09.00- 13.00
4) URZĘDZIE GMINY W PARADYŻU,
ul. KONECKA 4
Godziny otwarcia:
Czwartek w godz. 09.00 - 13.00
5)

URZĘDZIE

GMINY W

BIAŁACZOWIE,

ul. PIOTRKOWSKA 12

Godziny otwarcia:
Piątek

w godz. 09.00 - 13.00

Informację,

o lokalizacji punktów

nieodpłatnej

pomocy prawnej oraz

nieodpłatnego

poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w raz z harmonogramem wskazującym dni
i godziny, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo
obywatelskie, zamieszcza
właściwej

W

się

na stronie przedmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej

gminy na obszarze której zlokalizowany jest punkt.

związku

z

powyższym

proszę

o zamieszczenie

powyższej

informacji na stronie

przedmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.
Informacja ta może

zostać również

podana do

wiadomości

w sposób zwyczajowo

podjęty,

dlatego proszę o jej zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.
Ze względu na fakt,
nieodpłatnego
również

że mieszkańcy

Gminy mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej,

poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w innych punktach proszę

o zamieszczenie informacji o dwóch pozostałych punktach uruchomionych na terenie

Powiatu (w załączeniu informacja zbiorcza).

STAROSTWO POWIATOWE W OPOCZNIE
26-300 O poczno, ul. Kwiatowa l a, tel. : (44) 74 1 49 OO, fax: (44) 741 49 Ol
www .opocznopowiat .ol
Admini stratorem danych osobowych jest Starosta Opoczyński . Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Ma Pani/Pan prawo do dostępu, sprostowania, ograniczeni a
przetwarzania danych. Więcej informacji znajduj e się w Biuletynie Informacji Pub licznej Starostwa Powiatowego w Opocznie bip.opocznopowiat.pl w zakładce OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH

POWIAT OPOCZYŃSKI NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
Dla kogo pomoc?

- osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów

odpłatnej

pomocy prawnej;

nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się
według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej
kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej łub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa

- Udzielanie

obywatelskiego odbywa się poza

kolejnością.

W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest okazanie
dokumentu potwierdzającego uprawnie do skorzystania z ww. pomocy:
- osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się
osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
- kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub
obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

świadczenie nieodpłatnego

poradnictwa

NUMERY TELEFONÓW W CELU UMÓWIENIA WIZYTY NIEODPŁATNEJ
POMOCY PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA
OBYWATELSKIEGO

I - PUNKT- 44 741 49 08 (NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA)
II-PUNKT 531200351 (NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE)
Ill - PUNKT 531 200 351 (NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA)

