AN.120.90.2018

ZARZĄDZENIE Nr 90/2018
STAROSTY OSTRÓDZKIEGO
z dnia 31 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu świadczenia usługi pomocy prawnej przez adwokatów i radców
prawnych oraz stowarzyszenie
Na podstawie §15 pkt 10 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ostródzie
stanowiącego załącznik do uchwały Nr 137/418/2018 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 23 marca 2018 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ostródzie,
zarządza się, co następuje:
§1
1. Na terenie Powiatu Ostródzkiego nieodpłatna pomoc prawna będzie świadczona w punktach usytuowanych w:
1) Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie, przy ul. Jana III Sobieskiego 9, pok. 226,
2) Miejskiej Bibliotece Publicznej w Morągu, przy ul. Ogrodowej 16,
3) Urzędzie Miasta Ostróda, przy ul. Mickiewicza 24, pok. 210.
2. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będzie świadczone w punkcie usytuowanym w Centrum Użyteczności
Publicznej w Ostródzie, przy ul. Jana III Sobieskiego 9, pok. 226
§2
1. Punkty wskazane w § 1 ust. 1 będą czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00,
z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy.
2. Punkt wskazany w § 1 ust.2 będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 17.00,
z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy.
§3
W punktach wskazanych w § 1 pkt 1 i 2 usługa nieodpłatnej pomocy prawnej będzie świadczona przez adwokatów
wskazanych przez Okręgową Radę Adwokacką Olsztyńskiej Izby Adwokackiej i radców prawnych wskazanych
przez Okręgową Izbę Radców Prawnych, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
zarządzenia.
§4
W punkcie wskazanym w § 1 pkt 3 oraz § 1 ust.2 nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo
obywatelskie będzie świadczyła organizacja pozarządowa wyłoniona w ramach otwartego konkursu, zgodnie
z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§5
Traci moc zarządzenie Nr 18/2018 Starosty Ostródzkiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia
harmonogramu świadczenia usługi pomocy prawnej przez adwokatów i radców prawnych oraz stowarzyszenia.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 90/2018
Starosty Ostródzkiego
z dnia 31 grudnia 2018 r.

Harmonogram dyżurów adwokatów i radców prawnych
w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej
Adres punktu
Centrum Użyteczności Publicznej
w Ostródzie
ul. Jana III Sobieskiego 9

Miejska Biblioteka Publiczna
w Morągu
ul.Ogrodowa 16

*

Dzień
tygodnia
poniedziałek

radca prawny

wtorek

adwokat

środa

radca prawny

czwartek

adwokat

piątek

adwokat/ radca prawny*

poniedziałek

radca prawny

wtorek

adwokat

środa

radca prawny

czwartek

adwokat

piątek

adwokat/radca prawny*

Pełniący dyżur

Dyżury pełnione będą na zmianę przez adwokata lub radcę prawnego

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 90/2018
Starosty Ostródzkiego
z dnia 31 grudnia 2018 r.

Harmonogram dyżurów w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej
i punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
prowadzonych przez organizację pozarządową

Adres punktu
Punkt nieodpłatnej
pomocy prawnej

Dzień tygodnia
poniedziałek

Pełniący dyżur
Radca Prawny

wtorek

Adwokat

Urząd Miasta w Ostródzie środa
ul. Mickiewicza 24
czwartek
pok.210
piątek

Radca Prawny

Punkt nieodpłatnego
poradnictwa
obywatelskiego
Centrum Użyteczności
Publicznej w Ostródzie
ul.Jana III Sobieskiego 9
pok. 226

poniedziałek

Radca Prawny

wtorek

Adwokat

środa

Radca Prawny

czwartek

Adwokat

piątek

Adwokat /Radca Prawny

Adwokat
Adwokat /Radca Prawny

