•.
Uchwała Nr 0025.192.288.2018

Zarządu Powiatu
l

Ko,1s kjego

dnia 14 listopada 2018 r.

sprawie ~mianv uchwały lU 0025.145.21.4.20:1.7 Zarządu P,owtatu·lWlskiego z dnia 8 j,istopa.da 2017 li".W
sprawIe określenl a powiatowych i gminnych loka'li, w I<tó:tyl;n będą usyt:uowa ne pl.ln kty nieod ptatrlej po mocy
prawnej orli:!;ha.rmo:n.ogri'lmu udzielania nieodplatnej pomocy prawnej w Powi,ede Kolskim
w

art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej ora~
prawnej (J.t. Dz. U. 2017 r. poz. 2030) orQz art. 34 ust. 1 ustawy L dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzre powiatowym U.t- Dl_ U. z 1018 r. pOl. 995 2:e zm.} ~ larządza się, co następuje:
Na podstawie

edukacji

§1
1.

Określa srę następujące
nieodpłatnej

l).

lokale, w których

[ gminne

będą usytuowane

punkty

Dla okręgowej Rady Adwokackiej
'IN Poznaniu
oraz Rady Okręgowej Izby Radcć,w
Prawnych w Pozna ni li:
a) W b udyn ku Powiatowego Cen tru m Pom ocy Rodzi n[e 'IN Ko te. u I. Pon iatowskiego 21;
b) W budynku Gminnego Ośrodka Kultury w DąbiLl ul. 3·go Maja 4;
c) W budynku Urzędu Gminy Gn:egon~ew, Plac lODO-lecia Państwa Polskiego 1;
IDlii! Ol"ganizacji
po!z'anądowych
p:rowadz:ących
działa~noś(
poiytku
publicznego
wyłon io nych w otwartym kOń kurs ie ofert:
a)
W budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w KłodawIe, uL Poznańska 1;
b} W budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej VII Babiaku, ul. Wojska Polskiego 15;
c} W budynku Urzędu Gminy Kościelec. ul. Turecka 7/3;
d) W budynku Urz(;ldl.l Gminy Osiek M.ały, ul. Główna 1.

Z).

2.

powiatowe

pomocy prawnej w Powiecie Kolskim:

Punkty ni@odpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kolskim.

O których mOwa W LIst. l,

ustanawia

się na okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do, dnia. 31 grudnia 2019 r.
§2
1,

Harmonogram

udzielania

nieodpłatnej

stanowi :z.ałącznik nr 1 do niniejszej

pomocy prawnej

W

punktach, o których mowa w § 1

Uchwały.

w

Nieodpłatl"la pomoc prawna. udZielana będzie
dziennie_

3.

W sytuacji określonej wart.
8 ust. 6 ustawy o nieodpła'tnej pomocy prawnej, nieodpłatnym
poradnictwie obywatelsk~m oraz edukacji prawnej. na żądanie Starosty Kolskiego, czas tl'waf1ia
dyżuru 'IN ciągu roku może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennfe we wsz.ystkich
punktach na terenie powiatu. Motliwość wydłużenia czasu trwania dyz:uru może nastąpić w

\NYmiarze

S dni

w tygodniu

2..

tr akcie carego ro ku,

§3
Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Zarząd u PowiiiltllJ Kolskiego

-8bl21
g

przez 4 godziny

Złącznik nr 1
do Uchwały Nr 0025.192.288.2018
Zarządu Powiatu Kolskiego

z dnia 14 listopada .2018 r.

HARMONOGRAM

UDZIELANIA NI EODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

NA TERENIE POWIATU KOLSKIEGO W 2019 IROKU

-

-

-

Dni i godziny. w których
Punkt

będzie udzielana nfeodpłatna

pomoc prawna

Lo'katiliacja punktu

nr

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

SRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

---

1.

W Kole w budynku
PowiCitowego Centrum Pomccv
Rod.zinie w Kole,

9.00 -13.00

9.00-1.3.00

10.00-14.00

10.00 -14.00

10.00 - 14.00

9.00-13.00

9.00-13.00

u i. Pon iatows kiego 2l

W ,O.blu w budynku

2.

Gminny o.~l"odek Kultury w
Dąbiu, ul. 3~go Maja 4

W '6 rzegorzewie w budynku
Urzędu Gminy Grrzegorzew, Plac

ID.OO-14.00

09.00 ~ 1'3.00

09.00 -13.00

lOOO-lec.ia Pań.stw~ Polskiego 1

W Kłodaw.e

3.

w budynku
Ośrodka Pomocy
Społeczrre] W l(łOdarwj'e,
Gmlnnello

ul. Poznańska 1
W Babiaku W budynku
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społ~c:znej w Babi~.ktJ,

10.00 - 14..00

10.00 - 14.00

11.00-15.00

10.00 - 14.00

10.00 - 14.00

10.00-14.00

10.00-14.00

ul. Wojska Polskiego 15

4.

W

KoścIelcu w budynku
Urzędu GmlnV Kościelec.

J,!t

10.00 -14.00

0.00-14.00

Ture-cka 7/3

W Osieku Małym w budynku
Urzędu Gminy Osiek MatV.
ul. Główna l

10.00 - 14.00

Załącznik nr 1

(nazwo i adr,es organizacji pozarzqdowej)

OŚWIIADCZ,ENIE OHIRENl A O ZOBOWIĄZANIU

DO ZAPEWNIENIA POUFNOŚC

W ZWIĄZKU Z UDZIELANIEM NIEODPtATNEJ POMOCY PRAWNEJ
ORAZ ŚWłADCZENIEM NIODPŁATNEGO PORADN'CTWA OBYWATELSKIEGO
I JEJ OOKUMENTOWAN:SU

Przvstepując do udziału w konkursie ofert: "RealizacJo zadania pu.bllcz.ń,ego w zakresie
prowaduni,a

punktów

obywatelskiego

ł1ieodp.łotnej pom.ocy prowllejl

nieodpłatnej

obywatelskiego

nie,odpłatnego poradnictwa

oraz edukacji pr:awnej na terenie powIatu kols.ki,ego W 2019 r.» cglosro nego przez

Zarząd Powiatu Kolskiego
udzielaniem

świadczenia

iź :zobowiązuję się do zapewnienia peuf ości w

oświadczam,

pomocy

prawnej

i ich dokumentowaniem,

oraz

odpowiednio.

cleraz art, 10 ust.L pkt 2 lit. c) ustawy z dnia 15

śWiadczeni,em nieodpłatnego

Z.wlą2ku z.

poradnictwa

zgodnie z przepisem art, 10 ust.I pkt 1 lit.

czerwca

2018 r, o

zmJanl,e

ustawy o nieodpłatnej

pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 42018 r, poa. 1467).

( miejscowość,

data)

(pOd is osoby upoważnionej/podpls.y osób
poważnionych do reprezentowania
org nizacji pOlarządowej

Załąc.ż·nik nr 2

(nozwa i adres organizacji pozorządowej)

OŚWIIADCZIENIE O'F:EREf'llA O ZOBOWIĄZANIU
DO ZAPEWNIENiA

PROFeSJONAL.NEG'O ł RZETELNEGO UDZIELANLA

NIEODPlATNEJ

POMOCY PRAWNEJ

ORAZ ŚWIIADCZENIA NIEODPŁATENEGO

do udziału w konkursie

Prz:ystępując

prowadzenia

punktów

obywatelskiego
Zarząd Powiatu

ofert:

PORADNICTWA

"Realizacja zodcmia publicznego

nieodplatn,eJ pomocy prawnej,

O(.(1Zedukacji prawłl'eJ""J

Kolskiego cśwładczam,

Q,BYWATELSKIEGO

św;pdczen;o nieodpłatnego

w zakresie
pOT,adnictwa

terenie powiatu kol'skiego w 201.9' t," ogłoszonego przez
że zcbowlązuję

się do zapewnienia. profesjonalnego

rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
zgodnie

z

przepisem art. 10

2018 r. o zmlanle ustawy

O

ust! pkt 1 Hl. e) oraz ert, 10 ust.l pkt 21it.c} ustawy z dnia 1.5 czerwca
nieodpłatnej

pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych

innych ustaw IOz.U. z 2018 r. poz. 1467),

( miejscowość,

data)

(podpis osoby upowa~nionej/podpisy osób
upoważnionych do reprezen awania
erga n iZilcji poza rz ąclowej

i

Załącznik nr 3

(nazwa

i adres

organizacji plJlorządowej)

OŚW~A:oaENIE
UBllfGANIA

O:FEIRENTAO BRAKU ,PRZEStANEIK WYKLUCZAJĄCYCH MOŻLIIWO-ŚĆ

SIĘ O POWIERZENIE PROWADZENIA

PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁATNEGO

PUNKTU NIEODP'ŁA1NEJ POMOCY

PORADNiCTWA

OiBYWATEilSKiEGO

Przys.t·ępuJąc do udziatu w konkursie ofert: J~Realilacjo zadani.a publicznego LV zakresie
prowodz.enia punktów nieodplotnej pomocy prowneJ. świadczenj·o nieodpłatnego por:odnictwo
obywatelskiego OPQr edukacji prawnej n,g terenie powiatu kolskiego w 2(J19 r. ogłoszonego p rzez
fi

Zarząd Powiatu

Kolskiego oświadczam,

że nie występują

przesłanki

wykJu.czające możliwość

ubiegania się przez

(nazwa Oferenta]

o powierzenie prowadzenia punktu rueodpłatne] pomocy prawnej. oraz nieodpłatnego
obywate skiego,

O

poradnictwa

których mowa wart. 10 ust.śustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o

nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
poz.1467~.

oraz niektórych innych 'ustaw

( miejscowośc, data)

(podpis osoby upowaznło ej/podpisy osób
upo .•••.
ażnlonveh do reprezen owania
o rga n izacji poza rz ądowej

(Dz,U. z. 2.018 r.

Załączn ik nr 4

(nazwo j adres organizacji pozarządowej)

O~WIADCZENIE OFERENTA O ZOIBOWIĄlANl1IU
W SZQEGÓILNOŚC

PrzyS,tępując

prowadzenia

do udziału

punktów

obywatelskiego

,GDY ZACHODZI

w konkursie

ofert:

K'ONFUKT

FJRe-alizQcjQ

nieodpłof,neJ pomocy prawnej

I

nieodpłatnej

pomocy

obywatelskiego, w szczególności

ZASAD ETYKI"

INTERESÓW

lodani,Q pubfJczneg,o

świadczenia

oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kolskiego

Zarząd Powt,a'tu Kolskiego oświadczam,
udzielaniu

DO PRZESTRZEGANIA

nieodpłatnego
W

oraz

świadczeniu

poradnictwa

2019 r." ogtosaonego pr e

że zobowiąz.uję się do przestrzegania

prawnej

w zakresie

nieodpłatnego

zasad etyki prZy
poradnictwa

w svtuaql, gdy zachodzl konflikt interesów, odpowiednie

zgodnie

Z

przepisem art. 10 ust.I pkt 1 lit. ej oraz art.10 ust.1 pkt 2Iit.c) ustawy Z dnia 15 czerwca 2018 r. o

2mianie

ustawy

o n.ieodpłatnej pomocy

prawnej

oraz edukacji

prawnej

(Oz.U. z 2018 r. poz. 1467).

( miej scowość, data

l

(podpis osoby pow.ażnio ej/podpiSY osób
upcwaanionvch do represeritowanla

organlza eji p oz<lrządowej

oraz niektórych innych ustaw

