PUNKT
NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ
NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego prowadzony przez
organizację pozarządową:
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
"Wsparcie, Informacja, Rozwój"
z siedzibą w Górze, ul.Batorego 8,
56-200 Góra.
Centrum Aktywności Lokalnej
w Miliczu
pl. Ks. E. Waresiaka 7
Godziny przyjęć:
Pomoc prawna
Wtorek 16.00 - 20.00
Środa 9.00 - 14.00
Piątek 9.00 - 14.00
Poradnictwo obywatelskie
Poniedziałek 16.00 - 20.00
Czwartek 16.00 - 20.00
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
prowadzony przez adwokatów
i radców prawnych
1. Park Wodny "Krośnicka Przystań"
w Krośnicach
ul. Sanatoryjna 9
Godziny przyjęć:
Wtorek 15.00 - 19.00
Czwartek 10.00 - 14.00
Piątek 15.00 - 19.00
2. Urząd Gminyw Cieszkowie
ul. Grunwaldzka 41
Godziny przyjęć:

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie
obywatelskim oraz edukacji prawnej
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 z późn. zm.)
Osoba uprawniona do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego:
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują
osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną",
o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach
lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się
postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym
lub sądowoadministracyjnym, lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2,
z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu
przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu
sądowoadministracyjnym, lub
3a) nieodpłatną mediację, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub
ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie
adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego
w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach
postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę
sądową.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej
działalności.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
1) działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej,
zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej
uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia
w s amodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie
wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.
2) w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw
mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Poniedziałek 10.00 - 14.00
Środa 10.00 - 14.00

Obowiązkowa rejestracja wizyty pod numerem telefonu 798 211 377
lub przez stronę internetową: https://powiatmilicki.npp-24.pl
Projekt finansowany z budżetu państwa i realizowany przez Powiat Milicki
przy wsparciu Gmin: Milicz, Cieszków, Krośnice.

