Zarządzenie Nr 35/2020
Starosty Sępoleńskiego
z dnia 30 grudnia 2020 roku
w sprawie: w sprawie określenia lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i ustalenia
harmonogramu pracy punktów
Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2232)
zarządzam, co następuje:
§ 1. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej mediacji oraz świadczenie nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego powiecie sępoleńskim w 2021 roku odbywać się będzie na podstawie
porozumień z Gminami w lokalach gminnych w następujących lokalizacjach:
1) w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Przemysłowej 7A.
nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatna mediacja w punkcie udzielana będzie przez radców
prawnych lub adwokatów zgodnie z harmonogramem:
Poniedziałek: od godz. 14.00 do 18.00
Wtorek:

Nieczynne

Środa

od godz. 14.00 do 18.00

Czwartek

od godz. 12.30 do 16.30

Piątek

od godz. 12.30 do 16.30

2) w Kamieniu Krajeńskim przy ul. Plac Odrodzenia 3
nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatna mediacja w punkcie udzielana będzie przez radców
prawnych lub adwokatów zgodnie z harmonogramem:
Wtorek:

od godz. 12.00 do 16.00

3) w Więcborku przy ul. Mickiewicza 22a.
nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatna mediacja oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
świadczone będą przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert zgodnie
z harmonogramem:
Poniedziałek: od godz. 14.00 do 18.00
Wtorek:

Nieczynne

Środa:

od godz. 13.00 do 17.00

Czwartek:

od godz. 8.00 do 12.00

Piątek:

od godz. 8.00 do 12.00

4) w Sośnie przy ul. Parkowej 4.
nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatna mediacja oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
świadczone będą przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert zgodnie
z harmonogramem:
Wtorek:

od godz. 12.00 do 16.00

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego
w Sępólnie Krajeńskim.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

