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Uchwala Nr 4421X12021
Zarzqdu Powiatu Nowotarskiego
z dnia 5 paidziernika202l r.

ul. Boleslawa Wstydliwe-qo l
34-400 NowY

Ta

r':

w sprawie: zawarcia porozumief dotyczqcych organizacji punkt6w
nieodplatnej pomocy prawnej oraz n ieodplatnego poradnictwa
obyrwatelskiego w 2022 roku

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czemca 1998r. o samorzqdzie
powiatowym (Dz.U.z2O2Or. poz.92O ze zm.) onz a11.8 ust. 1 iart.g ust.1 ustawy z dnia 5
sierpnia 2015r. o nieodplatnej pomocy prawnej, nieodplatnym poradnictwie obywatelskim
oraz edukacfi prawnej ( Dz. U. z 2021t. poz. 945), Zazqd Powiatu Nowotarskiego
postanawia:

sl
nieodptatnej pomocy prawnej oraz
roku
z nastgpujqcymi Gminami z terenu
w
2022
poradnictwa
obywatelskiego
nieodplatnego
Powiatu Nowotarskiego:
"l) Gminq Lapsze Ni2ne ( zalqcznik nr 1 do uchwaly)
2) GminA Czorsztyn ( zalqcznik nr 2 do uchwaly)
3) Gminq Ochotnica Dolna ( zalqcznik nr 3 do uchwaly)
4) GminQ Nowy Targ ( zalqcznik nr 4 do uchwaty)
5) Gminq Czarny Dunajec ( zalqcznik nr 5 do uchwaty)
6) Gminq Jablonka ( zalqcznik nr 6 do uchwaty)
7) Gminq Raba Wy2na ( zalqcznik nr 7 do uchwaly)
8) Gminq Rabka - Zdr6j ( zalqcznik nr 8 do uchwaty)
9) Gminq KroScienko nad Dunajcem ( zalqcznik nr 9 do uchwaly)
Zawrze,6 porozumienia dotyczqce organizacji punkt6w

s2
Wykonanie uchwaty zleca sig Staroscie Nowotarskiemu

s3
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia.
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ZARZAD POWIATU
W NOWYM TAR'GU
ul. Bolcslawa Wstydliwego
14-40n Nowy TarP

4421i112021

Zarz4du Powiatu Nowotarskiego z dnia 5 pardziernika 2021r.

lr

Porozumienie
w sprawie organizacji punktu nieodplatnej pomocy prawnej
zawarte w Nowym Targu w dniu

Powiatern Nowotarskim
reprezentowanym pnez:
- Krzysztofa Fabera

-

-

z

siedzib4

.....

pu2dziemika 2021 r. pomigdzy

w Nowym

Targu

ul.

Boleslawa Wstydliwego 14

Starostg Nowotarskiego,

Boguslawa Waksmundzkiego

-

Wicestarostg Nowotarskiego, zwanym dalej Powiatem

Gmin4 tr-apsze Ni2ne z siedzib4 w Lapszach Niznych, ul. Jana Pawla ll 20,34-442 Lapsze
Ni2ne reprezentowanq przez Jakuba Jamroza -W6jta Gminy, zwanq dalej Gminq.

lil

W celu realizacji

zadania powiatu polegaj4cego na Swiadczeniu nieodplatnej pomocy
prawnej, dziala;4c na podstawie przepisu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o
nieodplatnej pomocy prawnej, nieodplatnym poradnictwie obyrvatelskim oraz edukacji
prawnej ( Dz. U. z 202k. poz. 945) strony zawierajq porozumienie okreSlajqce zasady
wsp6lpracy zwi4zanej z organizacjq i prowadzeniem w lokalu Gminy punktu nieodplatnej
pomocy prawnej w 2022

rokt, zwanym dalej Punkton.
$2

Punkt bgdzie prowadzony w budynku ranizy Ochotni czej Stru;ry Po2.amej w l-apszach
Ni2nych, ul. Jana Pawla II 18 w lokalu o pow. ok.20 m kw. na parterze budynku.
$3

Punkt bgdzie c4mny od dnia 3 stycznia 2022r. do dnia3l grudnia 2022 r.
$4

l.Punkt bgdzie czynny w dniach: Morki w godz. 13.00 -17.00 oraz czwar*i w godz.10'0014.00 z wyl4czeniem dni Swi4tecznych.
2. Z uwagi na sytuacjg epidemiologiczn4 zwiqzanq z COVID-l9 dopuszcza sig czasowe
zawieszenie dzialalnodci stacjonamej punktu i udzielanie nieodplatnej pomocy prawnej za
poSrednictwem Srodk6w komunikacji na odlegloS6 w godzinach pracy punktu, o kt6rych
mowa ust.1

.

3. Zawieszenie stacjonamej dzialalnoSci punktu nastgpuje w terminie uzgodnionym przez
strony porozumienia.
$5

1. Punkt prowadzid bgdzie organizacj a pozarz4dowa prowadz4ca dzialalnoii poz).tku
publicznego wyloniona przez Powiat w trybie otwartego konkursu ofert, o k16rym mowa
w ustawie o dzialalno6ci po{tku publicmego i o wolontariacie.

2. W przypadku niewylonienia organizacji pozarzAdowej w trybie okre5lonym w ust. l,
Punkt prowadzony bgdzie przez Powiat, a nieodplatnq pomoc prawn4 Swiadczyi w nim bgd4
radcowie prawni lub adwokaci wskazani odpowiednio przez Okggowq Izbg Radc6w
Prawnych w Krakowie lub Okggow4 Radg Adwokackq w Krakowie.
$6

Do dnia 28 grudna 2021 r. Powiat

przekuze Gminie listg os6b, kt6re bgdq posiada6 dostgp

do lokalu w zwiqz*u z realizacjq zadania objgtego porozumieniern.
$7

1. Gmina bgdzie na biei4co wskazywala podmiotowi prowadzqcemu Punkt dane os6b
posiadaj4cych dostgp do lokalq w szczeg6lno5ci utrzymuj4cych w nim porzqdek lub
dokonujqcych koniecznych napraw.

2. Osobami wyznaczonymi do bie24cej wsp6lpracy przy rcalizacji niniejszego Porozumienia
sq:

- ze strony Gminy

-

Joanna

- ze strony Powiatu

Slowik

-

Sekretarz Gminy Lapsze Nizne,

-

Robert Bettowski- Naczelnik Wydzialu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Nowym Targu.
$8
1. Gmina zapewnia, 2e od dnia

3 stycznia 2022 r. udostgpni opisany

w g2

lokal na potrzeby

prowadzenia Punktu.

i

2. Gmina udostgpni lokal nieodplatrie bg&ie ponosii koszty jego utrzymani4
dostarczanie medi6w utrzymanie w nim czystoici.

i

w tym

za

3. tnkal bgdzie zapewnia6:

l)

dostgp do sieci energetycznej, telefonicznej i teleinformatycznej,

2) wlaSciwe warunki oczekiwania os6b ubiegaj4cych sig o uzyskanie nieodplatnej pomocy
prawnej,

3) wyodrgbnione pomieszczenie umo2liwiajqce zachowanie dyskrecji przy udzielaniu
nieodplatnej pomocy prawnej,

4) dostgp dla os6b niepelnosprawnych,

S)bezpiecme przechowyranie dokument6w zawieraj4cych

dane

osobowe

uniemo2liwiaj4ce dostgp do nich osobom nieupowainionym.

4. Osobom korzystaj4cym z nieodplatnej pomocy prawnej oraz podmiotom Swiadczqcym
tak4 pomoc udostgpnione zostanq toalety znajduj4ce sig w budynku'

5. Powiat lub organizacja pozarz4dow4 o kt6rej mowa w $ 5 ust.l w zale2no5ci od
rozstrzygnigcia otwartego konkursu ofert, zapewni wyposaZenie lokalu w sprzgt
komputerowy z oprogramowaniem ( w tym wzqdzerlie wielofunkcyjne), materiaty biurowe,
obstugg administracyjnq Punktu oraz Srodki ochrony osobistej w zwiqzku z epidemi4 COVID19.

6. Gmina zapewni wyposaZenie lokalu w meble biurowe ( biurko, zamykana

szafa, krzesla).

$e

1. Porozumienie zostaje zawarte na czas okreslony

i dotyczy prowadzenia Punktu w 2022

roku.

2. Strony przewidujq mo2liwo56 rozwiqzarlia porozumienia w

kzLZdym

czxie za obop6lnq

zgod4.
$10

Wszelkie zmiany warunk6w porozumienia wymagaj4 formy pisemnej pod rygorem
niewainoSci

.

$11

sprawach nieuregulowanych w niniejszym Porozumieniu majq zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodplatnej pomocy prawnej, nieodplatnym poradnictwie
obyrvatelskim oraz edukacji prawnej i przepisy kodeksu cywilnego.

W

$12

porozumienie sporz4dzono w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach po jednym dla kazdej
ze stron.

Powiat

Nowotarski

Gmina Lapsze Nihre

t!rzYs

f Faber

,^*rt?ir.S,$;U

zalqcznik

nr

2 do uchwaty

Nr

4421X12021

Zarz{du Powiatu Nowotarskiego

14
ul. Boleslawa Wstydliwego
id-400 NowY TarF

z

dnia 5 paldziernika 2021r.

Porozumienie
w sprawie organizacji punktu nieodplatnej pomocy prawnej
zawarte w Now)rm Targu w

Powiatem Nowotarskim

z

siedzibq

dniu . . .. paidziemlka 2021 r. pomigdzy:

w Nowym

Targu

ul.

Boleslawa Wstydliwego 14

reprezentowanym prz ez:
- Krzysztofa Fabera

-

Starostg Nowotarskiego,

- Boguslawa Waksmundzkiego

-

Wicestarostg Nowotarskiego, zwanym dalej Powiatem,

a

Gminq Czorsztyn z siedzibq w Maniowach ul. Gorczafska 3 reprezentowanq przez Tadetsza
Wacha - W6jta Gminy, zwanq dalej Gmin4.
$r

W celu realizacji zadania powiatu polegaj4cego na udzielaniu nieodplatnej pomocy prawnej,
dzialaj4c na podstawie przepisu art. 9 ust. I ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodfatnej
pomocy prawnej, nieodplatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej ( Dz. U.
z 2021 r. poz. 945) strony zawierajq porozumienie okreSlaj4ce zasady wsp6lpracy
zwi4zanej z oryanizacj4 i prowadzeniem w lokalu Gminy punktu nieodplatnej pomocy
prawnej w 2022 rokt, zwanym dalej Punktern. Dyzury odbyrua6 sig bqdq w ramach jednego
punktu majqcego lokalizacjg w dw6ch miejscach w Maniowach oraz w Ochotnicy Dolnej.

$2

Punkt bgdzie prowadzony w budynku bEdScy. siedzib4 Gminy Czorsztyn, w miejscowoSci
Maniowy, ul. Gorczariska 3, w lokalu nr 24 o pow. l7m kw.( II pigtro).
$3

Punkt bgdzie czynny od dnia 3 stycnia 2022 r . do dnia

3

I

gadnia 2022 r .

$4

l.Punkt bgdzie czynny w dniach: wtorki
z wyl1czeniem dni Swi4tecmych.

I

czwartki w godzinach od 9.00 do 13.00,

1

2. Z twag; na sytuacjg epidemiologicznq zwiqzan4 z COVID-I9 dopuszcza sig czasowe
zawieszenie dzialalnoSci stacjonamej punktu i udzielanie nieodplatnej pomocy prawnej za
po6rednictwem Srodk6w komunikacji na odlegloSi w godzinach pracy punktu, o kt6rych
mowa ust. I .

3. Zawieszenie stacjonamej dzialalnoici punkru nastgpuje w terminie uzgodnionym przez
strony porozumienia.

$s

Punkt prowadzii bgdzie Powiat, a nieodplatnq pomoc prawrq dwiadczy6 w
radcowie prawni wskazani przez Okrggow4 Izbg Radc6w Prawnych w Krakowie.

nim

bEde

$6

grudnia 2021 r. Powiat przekuiLe Gminie listg os6b, kt6re bgdq posiadai
dostgp do lokalu w zwiqzku z realizacj4 zadania o nieodplatnej pomocy prawnej.

Do dnia 28

$7

1. Gmina bgdzie na bie24co wskazywala podmiotowi prowadz4cemu Punkt dane os6b
posiadajqcych dostgp do lokalu, w szczeg6lno6ci utrzymuj4cych w nim porz4dek lub
dokonuj 4cych koniecmych napraw.

2. Osobami wymaczonymi do biezqcej wsp6lpracy

pzy realizacji

niniejszego Porozumienia

s4:

- ze strony

-

Gminy - Agata Jasifska - Sekretarz Gminy Czorsztyn

-

ze strony Powiatu Robert Beltowski- Naczelnik Wydziafu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Nowym Targu.
$8

L Gmina zapewni4 2e od dnia 3 stycznia 2022 r. udostgpni opisany
prowadzenia Punktu.
2. Gmina udostgpni lokal nieodplatnie

dostarczanie medi6w

i

i

w g2

lokal na potrzeby

bgdzie ponosi6 koszty jego utrzymani4

w tW

za

utrzymanie w nim czysto6ci.

3. Lokal bgdzie zapewniai:
I

) dostQp do sieci energetycznej, telefonicznej i teleinformatycznej,

2) wladciwe warunki oczekiwania os6b ubiegaj4cych sig o uzyskanie nieodplatnej pomocy
prawnej,

2

3) wyodrgbnione pomieszczenie umo2liwiaj4ce zachowanie dyskrecji przy udzielaniu
nieodplatnej pomocy prawnej,

4) dostgp dla os6b niepelnosprawnych,

5)bezpieczne przechowywanie dokument6w zawierajqcych

dane

osobowe

uniemo2liwiaj4ce dostQp do nich osobom nieupowainionym.

4. Osobom korzystaj4cym z nieodplatnej pomocy prawnej oraz podmiotom Swiadcz4cym
tak4 pomoc udostgpnione zostanq toalety znajduj4ce sig w budynku.
5. Powiat zapewni wyposa2enie lokalu w sprzgt komputerowy z oprogamowaniem( w tym
urz4dzenie wielofunkcyjne), materialy biurowe, obslugg administracyjn4 Punktu oraz Srodki
ochrony osobistej w zwiqzku z epidemiq COVID-l9'

6. Gmina zapewni wyposaZenie lokalu w meble biurowe ( biurko, zamykana szafa, krzesla).
$e

l.

Porozumienie zostaje zawarte na czas okeSlony

i

dotyczy prowadzenia Punktu w 2022

roku.

2. Strony przewidujq mo2liwosi rozwiqzania porozumienia w kazdym czasie za obop6lnq
zgodq.
$10

Wszelkie zmiany warunk6w porozumienia wymagaj4 formy pisemnej pod rygorem
niewn:i:noSci

.

$11

w sprawach nieuregulowanych

Porozumieniu maj4 zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodplatnej pomocy prawnej, nieodplatnym poradnictwie
obywatelskim oraz edukacji prawnej i przepisy kodeksu cywilnego.

w niniejszym

$12

porozumienie sporz4dzono w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach po jednym dla kazdej
ze stron.

Powiat Nowotarski

Gmina Czorsztyn

A
I',rzysitof Faber

zal4cznik
01.

sot"rt

*u

t"

nr

3 do uchwaly Nr 4421X/2021

Zarzqdu Powiatu Nowotarskiego z dnia 5 paidziernika 2021r.

$o$YdlYso

",iI3tP''-^"HlAU
Porozumienie
w sprawie organizacji punktu nieodplatnej pomocy prawnej
zawarte w Nowym Targu

z

Powiatem Nowotarskim
reprezentowanym przez
- Krzysztofa Fabera

-

wdniu..... pa:Zdziemika 2021 r. pomigdzy:

siedzibq

w Nowym

Targu

ul.

Boleslawa Wstydliwego

14

:

StarostQ Nowotarskiego,

- Boguslawa Waksmundzkiego

-

Wicestarostg Nowotarskiego, zwanym dalej Powiatem,

a

Gminq Ochotnica Dolna, os. Dlubacze 160 reprezentowan4 przez Tadeusza Krdlczyka
W6jta Gminy. zwan4 dalej Gminq.

'

$l
W celu realizacj

i

zadania powiatu polegaj4cego na udzielaniu nieodplatnej pomocy prawnej,

dzialajqc na podstawie przepisu art. 9 ust. I ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodplatnej
pomocy prawnej, nieodplatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej ( Dz. U'
poz. 945) strony zawierajq porozumienie okre3laj4ce zasady wsp6lpracy
z 2021

r.

i

zwi4zanej z organizacjq prowadzeniem w lokalu Gminy punktu nieodplatnej pomocy
prawnej w 2O22 roku, zwanym dalej Punktan. Dyzury odbywa6 sig bEdq w ramach jednego
punktu maj4cego lokalizacjg w dw6ch miejscach w Maniowach oraz w Ochotnicy Dolnej.
$2

Punkt bgdzie prowadzony w budynku Gminnego O6rodka Pomocy Spolecznej w Ochotnicy
Dolnej, os. Dlubacze 160, w lokalu o pow. 7,5 m kw.( I pigtro).
$3

Punkt bgdzie czynny od dnia 3 stycmia 2022 r. do dnia

3l

grudna2022 r.

$4

l.Punkt bgdzie czynny w dniach: poniedzialki w godzinach od 12.00 do 16.00, Srody
w godzinach od 8.00 do 12.00 oraz w pi4tki w godzinach od 8.00 do 12.00 z wyl4czeniem
dni Swi4tecmych.

1

2. Z uwagi na syuacjg epidemiologicznq zwiqzanq z COVID-19 dopuszcza sig czasowe
zawieszenie dzialalnoSci stacjonamej punktu i udzielanie nieodplatnej pomocy prawnej za
poSrednictwem Srodk6w komunikacji na odlegloSi w godzinach pracy punktu, o kt6rych
mowa ust.l.
3. Zawieszenie stacjonamej dzialalnoSci punktu nastgpuje w terminie uzgodnionym przez
strony porozumienia.
$s

Punkt prowadzii bgdzie Powiat, a nieodplatnq pomoc prawnq Swiadczyd w
radcowie prawni wskazani przez Okrggowq Izbg Radc6w Prawnych w Krakowie.

nim

bEdA

$6

grudnia 2021 r. Powiat przekahe Gminie listg os6b, kt6re b9d4 posiadad
dostgp do lokalu w zwiqzku z realizacj1 zadania o nieodplatnej pomocy prawnej.

Do dnia 28

$7

.

Gmina bgdzie na biez4co wskazywala podmiotowi prowadz4cemu Punkt dane os6b
posiadaj4cych dostgp do lokalu, w szczeg6lnoSci utrzymuj4cych w nim porz4dek lub
I

dokonuj qcych koniecznych napraw.

2. Osobami wyznaczonymi do biez4cej wsp6lpracy przy realizacji niniejszego Porozumienia
sq:

- ze strony Gminy - Maria I-ojas

- ze strony Powiatu

- Jurkowska - Sekretarz

Gminy Ochotnica Dolna,

-

Robert Beltowski- Naczelnik Wydzialu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Nowym Targu.
$8

zapewni4 2e od dnia 3 stycznta 2022 r. udostgpni opisany
prowadzenia Punktu.
1

. Gmina

w g2

i

lokal na potrzeby

2. Gmina udostgpni lokal nieodfatnie bgdzie ponosii koszty jego utrzymania,
dostarczanie medi6w utrzymanie w nim czysto6ci.

i

w tW

za

3. W siedzibie Punktu bgdzie zapewnione:

l)

dostgp do sieci energetycmej, telefonicznej i teleinformatycznej,

2) wlaSciwe warunki oczekiwania os6b ubiegaj4cych sig o uzyskanie nieodplatnej pomocy
prawnej,

3) wyodrgbnione pomieszczenie umo2liwiaj4ce zachowanie dyskrecji przy udzielaniu
nieodplatnej pomocy prawnej,

2

4) dostgp dla os6b niepelnosprawnych,

5)bezpieczne przechowywanie dokument6w zawieraj4cych

dane

osobowe

uniemo2liwiaj4ce dostgp do nich osobom nieupowa2nionym.

4. Osobom korzystajqcym z nieodplatnej pomocy prawnej oraz podmiotom 6wiadcz4cym
tak4 pomoc udostgpnione zostan4 toalety znajduj4ce sig w budynku.
5. Powiat zapewni wyposa2enie lokalu w sprzgt komputerowy z oprogramowaniem( w tym
urz4dzenie wielofunkcyjne), materialy biurowe, obslugg administracyjn4 Punktu oraz Srodki
ochrony osobistej w zwi4zku z epidemi4 COVID-I9.

6. Gmina zapewni wyposaZenie lokalu w meble biurowe ( biurko, zamykana

szafa, krzesla).

$e

L Porozumienie zostaje zawarte na czas okreslony i dotyczy prowadzenia Punktu w 2022
roku.

2. Strony przewiduj4 mo2liwo66 roz*i4zania porozumienia w kazdym czasie za obop6ln4
zgod4.
$10

Wszelkie zmiany warunk6w porozumienia wymagajq formy pisemnej pod rygorem
niewainoSci.

$l I
sprawach nieuregulowanych w niniejszym Porozumieniu maj4 zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodplatnej pomocy prawnej, nieodplatnym poradnictwie
obywatelskim oraz edukacji prawnej i przepisy kodeksu cywilnego.

W

$12

porozumienie sporzqdzono w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach po jednym dla kazdej
ze skon.

Powiat Nowotarski

Gmina Ochotnica Dolna

$r

A

Ifuzy tof Fa 3r

zalecznik

LANL
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wNo

A
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nr 4

do uchwaly Nr 4421l{J2021

Zarz{du Powiatu Nowotarskiego z dnia 5 pazdziernika 2021r.

TGU
14

al

Porozumienie
w sprawie organizacji punktu nieodplatnej pomocy prawnej
zawarte w Nowym Targu w dniu

Powiatem Nowotarskim

z

siedzib4

..

..

paddziemika 2021

w Nowym

Targu

ul.

r.

pomigdzy

Boleslawa Wstydliwego

14

reprezentowanym przez:
- Krzysdofa Fabera

-

Starostg Nowotarskiego,

- Boguslawa Waksmundzkiego

-

WicestarostE Nowotarskiego, zwanym dalej Powiatern

a

Gmin4 Nowy Targ z siedzib4 w Nowym Targu ul. Bulwarowa
Smarducha - W6jta Gminy, zwanq dalej Gminq.

9

reprezentowan4 ptzez Jana

$l

i

u&ielaniu nieodplatnej pomocy prawnej'
dzialaj4c na podstawie przepisu art. 9 ust. I ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodplatnej
pomocy prawnej, nieodplatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej ( Dz.U- z
2021 r. poz.945 ) strony zawierajq porozumienie okre3laj4ce zasady wsp6lpracy zitqzanej
z organizacj4 i prowadzeniem w lokalu Gminy punktu nieodplatnej pomocy prawnej w 2022

W celu realizacj

zadania powiatu polegaj4cego na

roku, zwanym dalej Punktem.
$2

Punkt bqdzie prowadzony w budynku Urzgdu Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 w lokalu
o pow. ok. 15 mkw. na parterze budynku.
$3

Punkt bgdzie czynny od dnia 3 styczrria 2022 r. do

dnia3l grudnia2022 t.

$4
1. Punkt bgdzie czynny w dniach: poniedzialki w godz' 11.30 -15.30, wtorki w godz. 10'0014.00, Srody w godz. I 0.00- 14.00, czwartki w god2.10.00-14.00 oraz w pi4tki w godz'10'00-

14.00, z *yl4czeniem dni Swi4tecznych.

2. Z uwagi na sl.tuacjg epidemiologiczn4 zwiqzary z coVID-l9 dopuszcza sig czasowe
zawieszenie dzialalnosci stacjonamej punktu i udzielanie nieodplatnej pomocy prawnej za
posrednictwem srodk6w komunikacji na odleglos6 w godzinach pracy punktu, o kt6rych
mowa ust. 1 .

3. Zawieszenie stacjonamej dzialalnoici punktu nastQpuje w terminie uzgodnionym przez
strony porozumienia.
$s

Punkt prowadzid bgdzie Powiat, a nieodptatnq pomoc prawnq Swiadczy6
adwokaci wskazzri przez Krakowsk4 Izbg Adwokackq w Krakowie.

w nim

bgd4

$6

Do dnia 28 grudnia 2021 r. Powiat

przekdhe Gminie listg os6b, kt6re b9d4 posiada6 dostgp

do lokalu w zwi4zku z realizzcj4 zadarua objgtego porozumieniem.
$7

1. Gmina bgdzie na biez4co wskazywala podmiotowi prowadz4cemu Punkt dane os6b
posiadaj4cych dostgp do lokalu, w szczeg6lnodci utrzymuj4cych w nim porzqdek lub
dokonuj4cych koniecmych napraw.

2. Osobami wyznaczonymi do bie24cej wsp6lpracy pr4y realizacji niniejszego Porozumienia
sq:

- ze strony Gminy Beata Szewczyk

- ze strony Powiatu

-

Sekretarz Gminy Nowy Targ

-

Robert Behowski- Naczelnik Wydzialu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Nowym Targu.
$8
1

. Gmina zapewnia, 2e od dnia

3 stycmia 2022 r. udostgpni opisany

w g2

lokal na potrzeby

prowadzenia Punktu.
2. Gmina udostgpni lokal nieodplatnie

dostarczanie medi6w

i

i

bgdzie ponosid koszty jego utrzymania,

w tW

za

utrzymanie w nim czysto6ci.

3. tnkal bgdzie zapewniai:

l)

dostgp do sieci energetycznej, telefonicznej i teleinformatycznej,

2) wlaSciwe warunki oczekiwania os6b ubiegaj4cych sig o uzyskanie nieodplatnej pomocy
prawnej,

3) wyodrgbnione pomieszczenie umozliwiaj4ce zachowanie dyskecji przy udzielaniu
nieodplatnej pomocy prawnej,
4) dostgp dla os6b niepelnosprawnych,

5)bezpieczne przechowywanie dokument6w zawieraj4cych
uniemo2liwiaj4ce dostgp do nich osobom nieupowaznionym.

dane

osobowe

4. Osobom korzystaj4cym z nieodplatnej pomocy prawnej oraz podmiotom Swiadcz4cym
tak4 pomoc udostgpnione zostan4 toalety znajduj4ce sig w budynku.
5. Powiat zapewni wyposa2enie lokalu w sprzgt komputerowy z oprogramowaniem ( w tym
urz4dzenie wielofunkcyjne), materialy biurowe, obslugg administracyjn4 Punktu oraz Srodki
ochrony osobistej zwipku z epidemi4 COVID-I9'

6. Gmina zapewni wyposaZenie lokalu w meble biurowe ( biurko, zamykana szaf4 krzesla).
$e

1. Porozumienie zostaje zawarte na czas okreSlony

i dotyczy prowadzenia Punktu w 2022

roku.

2. Strony przewiduj4 mo2liwo66 rozwiqzal'\a porozumienia w kazdym czasie za obop6ln4
zgod4.
$10

Wszelkie zmiany warunk6w porozumienia wymagajq formy pisemnej pod rygorem
niewa:inoSci

.

$11

sprawach nieuregulowanych w niniejszym Porozumieniu maj4 zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodplatnej pomocy prawnej, nieodplatnym poradnictwie
obywatelskim oraz edukacji prawnej i przepisy kodeksu cywilnego'

W

$12

Porozumienie sporz4dzono w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach po jednym dla kazdej
ze stron.

Powiat Nowotarski

Gmina Nowy Targ

v {lq^l
f Faber

LARZ4D POwTATU
WNOWYM TARGU
ul. Bolcslxwa Wstydliryego

1d-lofl \:owv Tarp

zilqcznik nr 5 do uchwaly Nr

l4

4421X12021

Zarzqdu Powiatu Nowotarskiego z dnia

5 paidziernike

2021r.

Porozumienie
w sprawie organizacji putrktu nieodplatnego poradnictwa obyvatelskiego
zawarte w Nowym Targu w dniu

Powiatem Nowotarskim

z

siedzib4

.... paZdziemika

2021 r. pomigdzy

w Nowym Targu ul. Boleslawa

Wstydliwego

14

reprezentowanym prz ez:
- Krzysztofa Fabera

-

-

Starostg Nowotarskiego,

Boguslawa Waksmundzkiego

-

Wicestarostg Nowotarskiego, zwanym dalej Powiatem

a

z

siedzib4 w Czamym Dunajcu, ul. J6zefa Pilsudskiego
reprezentowan4 przezMarcina Ratulowskiego - W6jta Gminy, zwan4 dalej Gmin4.

Gmin4 Czamy Dunajec

2

$l

W

celu realizacji zadania powiatu polegaj4cego na Swiadczeniu nieodplatnej pomocy
prawnej, dzialaj4c na podstawie przepisu art. 9 ust. I ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o
nieodplatnej pomocy prawnej, nieodplatnym poradnictwie obpvatelskim oraz edukacji
prawnej ( Dz.rJ. z 2O2l r. poz.945) strony zawieraj4 porozumienie okreSlajqce zasady
wsp6lpracy zti4zanej z orgNizacjq i prowadzeniem w lokalu Gminy punktu nieodplatnego
poradnictwa obywatelskiego 2022

rokl,

zwarlym dalej Punktern.
$2

Punkt bgdzie prowadzony w budynku Osrodka Zdrowia stanowi4cym wlasno6i Gminy
Czamy Dunajec przy ul. Kamieniec Dolny 55 w Czamym Dunajcu w lokalu o pow'
46,5 m kw. ( przyziemie budynku).
$3

Punkt bgdzie czynny od dnia 3 stycznia 2022r. do dnia3l grudnia 2022 r.
$4

l.Punkt bgdzie czynny w dniach: wtorki w godz. 13.00-18.00, Srody w godz. 10.00- l 5.00,
czwartki w godz.l0.00-15.00 oraz w piqtki w godz.l0.00-15.00 z wyl4czeniern dni
Swi4tecznych

2. Z twagi na sl.tuacjg epidemiologicm4 zwiqzanq z COVID-I9 dopuszcza sig czasowe
zawieszenie dzialalnofci stacjonamej punktu i udzielanie porad za po6rednictwem Srodk6w
komunikacji na odleglo5d w go&inach pracy punktu, o kt6rych mowa ust.l.
3. Zawieszenie stacjonarnej dzialalnoici punktu nastgpuje w terminie uzgodnionym przez
strony porozumienia.
$s

Punkt prowadzii bg&ie organizacja pozarz4dowa prowadz4ca dzialalno66 pozyku
publicznego wyloniona przez Powiat w trybie otwartego konkursu ofert, o kt6rym mowa
w ustawie o dzialalnodci poZytku publicznego i o wolontariacie.
$6

Do dnia 28 grudria 2021 r. Powiat przeka2e Gminie listg os6b, lt6re bgd4posiada6
do lokalu w zwiqzku z rcalizzcjq zadana objgtego porozumieniem.

dostgp

$7

l.

Gmina bgdzie na bie24co wskazywala podmiotowi prowadz4cemu Punkt dane os6b
posiadaj4cych dostgp do lokalu, w szczeg6lno6ci utrzymuj4cych w nim porzqdek lub
dokonuj4cych koniecznych napraw.

2. Osobami wymaczonymi do biei4cej wsp6lpracy przy rcalizacji niniejszego porozumienia
se:

- ze strony Gminy

-

Michal Jaroriczyk

- ze strony

-

Sekretarz Gminy Czamy Dunajec

-

Powiatu Robert Bettowski- Naczelnik Wydziatu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Nowym Targu.
$8

l. Gmina zapewnia, 2e od dnia 3 stycznra

2022 r. udostgpni opisany

w g2

lokal na potrzeby

prowadzenia Punktu.

i

2. Gmina udostgpni lokal nieodplatnie bgdzie ponosii koszty jego utrzymani4
dostarczanie medi6w utrzymanie w nim czystodci.

i

w

W

za

3. t okal bgdzie zapewniai:

l)

dostgp do sieci energetycznej, telefonicznej i teleinformatycznej,

2) wla6ciwe warunki oczekiwania os6b ubiegaj4cych sig o uzyskanie porad,

3) wyodrgbnione pomieszczenie umo2liwiai4ce zachowanie dyskrecji przy udzielaniu
porad,
4) dostgp dla os6b niepelnosprawnych,

5)bezpieczne przechowywanie dokument6w zawierajqcych

dane

osobowe

uniemo2liwiaj4ce dostgp do nich osobom nieupowainionym.

4. Osobom korzystajqcym z poradnictwa oraz podmiotom Swiadczqcym tak4 pomoc
udostgpnione zostan4 toalety znajduj4ce sig w budynku.

5. Powiat lub organizacja pozarz1dow1 o kt6rej mowa w $ 5 ust.l w zale2no6ci od
rozstrzygnigcia otwartego konkursu ofert, zapewni wposa2enie lokalu w sprzqt
komputerowy z oprogramowaniem ( w tym urz4dzenie wielofunkcyjne), materialy biurowe,
obslugE administracyjnq Punktu oraz Srodki ochrony osobistej w zltti4zku z epidemi4 COVID19.

6. Gmina zapewni wyposa2enie lokalu w meble biurowe ( biurko, zamykana szaf4 krzesla).
$e

l.

Porozumienie zostaje zawarte na czas okeslony
roku.

i

dotyczy prowadzenia Punktu w 2022

2. Strony przewiduj4 mo2liwod6 rozwiqzania porozumienia w kazdym czasie za obop6ln4
zgod1.
$10

Wszelkie zmiany warunk6w porozumienia wymagaj4 formy pisemnej pod rygorem
niewa2noSci.
$11

w

sprawach nieuregulowanych w niniejszym Porozumieniu maj4 zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodplatnej pomocy prawnej, nieodplatnym poradnictwie
obywatelskim oraz edukacji prawnej i przepisy kodeksu cywilnego'
$12

porozumienie sporz4dzono w dw6ch jednobrmri4cych egzemplarzach po jednym dla kazdej
ze stron.

Powiat

Nowotarski

Gmina Czamy Dunajec

4,$v',

za
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Zarzqdu Powiatu Nowotsrskiego z dnia 5 paidziernika 2021r.

ZAR
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ul. Bo'

Porozumienie
w sprawie organizacji punktu nieodplatnej pomocy prawnej
zawarte w Nowym Targu w dniu

Powiatern Nowotarskim
reprezentowanym przez
- Krzysztofa Fabera

-

z

siedzibq

...... paidziemika 2021 r. pomigdzy

w Nowym

Targu

ul.

Boleslawa Wstydliwego 14

:

Starostg Nowotarskiego,

- Boguslawa Waksmundzkiego

-

Wicestarostg Nowotarskiego, zwanym dalej Powiatern

Gmin4 Jablonka z siedzib4 w Jablonce, ul.3-go Maja
Karlaka - W6jta Gminy, zwan4 dalej Gmin4

I

reprezentowanq przez Antoniego

$r

w

celu realizacji zadania powiatu polegaj4cego na Swiadczeniu nieodplatnego poradnictwa
obywatelskiego, dzial$4c na podstawie przepisu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodplatnej pomocy prawnej, nieodplatnym poradnictwie obl,rvatelskim oraz edukacji
poz.945) strony zawirrajq porozumianie okre5laj4ce zasady
prawnej ( Dz. lJ. z 2021
wsp6lpracy rvtiqzanej z organizzcjq i prowadzeniem w lokalu Gminy punllu nieodplatnej
pomocy prawnej w 2022rokt, zwanym dalej Punllem.

r.

$2

Punkt bgdzie prowadzony w budynku Urzgdu Gminy Jablonk4 ul. 3-go Maja
z poczekalni4 o pow. ok.l9 m kw. (przyziernie budynku).

I w lokalu

wraz

$3

Punkt bgdzie czynny od dnia 3 stycznia 2022r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
$4

l.Punkt bgdzie czynny w dniach: poniedzialki w godz. 8.00 -14.00, wtorki w godz.8.00- 14.00,
w czwartki w godz. 14.00-18.00 oraz w pi4tki w god2.14.00-18 .00 z wyl4czeniern dni
Swi4tecmych.

z

covlD-l9 dopuszcza sig czasowe
na sytuacjg epidemiologiczn4 zw4zanl
zawieszenie dzialalnoSci stacjonamej punktu i udzielanie nieodplatnej pomocy prawnej za

2.

Z twagi

poSrednictwem Srodk6w komunikacji na odlegloSi w godzinach pracy punktu, o kt6rych
mowa ust.l.
3. Zawieszenie stacjonarnej dzialalno$ci punktu nastgpuje w terminie uzgodnionym przez
strony porozumienia.
$s

Punkt prowadzii bgdzie Powiat, a nieodplatn4 pomoc prawnq Swiadczyd
adwokaci wskazani przez Krakowsk4 Izbg Adwokack4 w Krakowie.

w nim

bgd4

$6

grudnia 2021 r. Powiat przekaZe Gminie listg os6b, kt6re bgdq posiadad
dostgp do lokalu w zwi4zku z realizacjq zadania o nieodplatnej pomocy prawnej.

Do dnia 28

$7

1. Gmina bgdzie na bie24co wskazywala podmiotowi prowadz4cemu Punkt dane os6b
posiadajqcych dostgp do lokalu, w szczeg6lnodci utrzymuj4cych w nim porzqdek lub
dokonuj qcych koniecznych napraw.

2. osobami wyznaczonymi do biei4cej wsp6lpracy przy realizacji niniejszego porozumienia
sq:

- ze strony Gminy - Lukasz Bylicki - Kierownik Referatu Organizacjno-Administracyjnego
Urzgdu Gminy w Jablonce,

- ze strony Powiatu

-

Robert Beltowski - Naczelnik wydziatu organizacyjnego starostwa
Powiatowego w Nowym Targu.
$8

l. Gmina zapewnia,

2e od dnia

3 styczrua 2022 r. udostgpni opisany

w g2 lokal na potrzeby

prowadzenia Punktu.
2. Gmina udostgpni lokal nieodplatnie

dostarczanie medi6w
3.

tokal

l)

i

i

bgdzie ponosii kosztyjego utrzymania,

w tW

za

utrzymanie w nim czystoSci.

bgdzie zapewnia6:

dostgp do sieci energetycznej, telefonicznej i teleinformatycznej,

2) wlaiciwe warunki oczekiwania os6b ubiegai4cych sig o uzyskanie

nieodplatnego

poradnictwa obywatelskiego,

3) wyodrgbnione pomieszczenie umo2liwiai4ce zachowanie dyskrecji przy udzielaniu
nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego,

4) dostgp dla os6b niepelnosprawnych,

5)bezpieczne przechowyrvanie dokument6w zawierajqcych

dane

osobowe

uniemo2liwiajqce dosqp do nich osobom nieupowa2nionym.

4. Osobom korzystajqcym z nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego oraz podmiotom
Swiadcz4cym takie poradnictwo udostgpnione zostanq toalety majduj4ce sig w budynku.

5. Powiat zapewni wyposa2enie lokalu w sprzgt komputerowy z oprogramowaniem ( w tym
urzqdzenie wielofunkcyjne), materialy biurowe, obslugg administracyjnq Punktu oraz Srodki
ochrony osobistej zwipku z epidemiq COVID-I9.

6. Gmina zapewni wposzr2enie lokalu w meble biurowe ( biurko, zamykana

szafa, krzesla).

$e

1. Porozumienie zostaje zawarte na czas okeslony

i

dotyczy prowadzenia Punktu w 2022

roku.

2. Strony przewidujq mo2liwo6i tozwi4zana porozumienia w kaidym czzsie za obop6ln4
zgod4.

$t0

Wszelkie zmiany warunk6w porozumienia wymagajq formy pisemnej pod rygorem
niewainodci

.

$11

w

sprawach nieuregulowanych w niniejszym Porozumieniu maj4 zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodplatnej pomocy prawnej, nieodplatnym poradnictwie
obyrvatelskim oraz edukacji prawnej i przepisy kodeksu cywilnego.
$12

porozumienie sporz4dzono w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach po jednym dla kazdej
ze stron.

Powiat Nowotarski

Gmina Jablonka

I \|
I'.rzyszio

t
Fab

er

D POWIATU

'YM TARGU
! \f\tydlivego
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Zarz{du Powirtu Nowotarskiego

\ou,y Jsrg

z

dnia 5 paidziernika 2021r.

Porozumienie
w sprawie organizacji punktu nieodplatnej pomocy prawnej
zawarte w Nowym Targu w dniu ..... paildziemika 2021 r. pomigdzy

Powiatem Nowotarskim

z

siedzibq

w

Nowym Targu

ul.

Boleslawa Wstydliwego

14

repr€zentowanym przez
- Krzysaofa Fabera

-

Starostg Nowotarskiego

- Boguslawa Waksmundzkiego

-

Wicestarostg Nowotarskiego, zwanym dalej ,,Powiatem",

a

Gmin4 Raba Wyina z siedzib4 Raba Wytna
Gmhy, zwan4 dalej ,,Gmin4",

4l

reprezentowan4 przez Andneja Dziwisza -W6jta

zwanych dalej l4cmie ,,Stronami".
$1

W celu realizacji zadania powiatu polegaj4cego na udzielaniu nieodlatnej pomocy prawnej, dzialaj4c
na podstawie art. 9 ust. I ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodplatnej pomocy prawnej'
nieodplatnym poradnictwie oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2O2l r. poz. 945) strony zawieraj4
porozumienie okeSlajqce zasady wsp6lpracy zwi4zanej z organizacjq i prowadzeniem w lokalu
Gminy punktu nieodplatnej pomocy prawnej w 2022r., zwanym dalej ,,Punktem".
$2

Punkt bgdzie prowadzony w budynku Urzgdu Gminy Raba Wyzna, 34-721 Raba Wy2na

nr

l{2

4l

w lokalu

o pow. 8 m kw. na paterze budynku.
$3

Punkt bgdzie czynny od dnia 3 stycmia 2022 r . do dnia

3

I

grudfia 2022

r.

$4

l.Punktbgdzieczlmnywnastgpuj4cychdniach:poniedzialkiwgo&.9.00-15.00,Srodywgodz.8.0015.00 oraz w piqtki w 9o&.8.00-15.00 z wyl4czeniem dni Swi4tecznych.

z COVID-I9

dopuszcza sig czasowe zawieszenie
dzialalno5ci stacjonarnej punktu udzielanie nieodplatnej pomocy prawnej za po5rednictwem
Srodk6w komunikacji na odleglo6d w godzinach pracy punktu, o kt6rych mowa ust.l.
2.

Z uwagi

na sytuacjg epidemiologicznq z9ti4zan4

i

3. Zawieszenie stacjonamej dzialalnosci punktu nastgpuje w terminie uzgodnionym przez sfony
porozumienia.
1

$s

1. Punkt prowadzi6 bgdzie organizacj a

pozarz4dowa prowadz4ca dzialalno5i pozytku
publicznego wyloniona przez Powiat w trybie otwartego konkursu ofert, o klorym mowa
w ustawie o dzialalnoSci po21'tku publicznego i o wolontariacie.

2. W przypadku niewylonienia organizacji pozarzqdowej w trybie okre6lonym w ust. l,
Punkt prowadzony bgdzie przez Potuat, a nieodplatnq pomoc prawn4 Swiadczy6 w nim bgd4
radcowie prawni lub adwokaci wskazani odpowiednio przez Okggow4 Izbg Radc6w
Prawnych w Krakowie lub Okrggow4 Radg Adwokack4 w Krakowie.

$6

gnrdnia 2021 r. Powiat przekuie Gminie listg os6b, kt6r€ b9d4 posiada6 dostgp do
lokafu w zwiqzku z realizacj4 zadania o nieodplatnej pomocy prawnej.

Do dnia 28

$7

l.

Gmina bgdzie na biez4co wskazywala podmiotowi prowadz4cemu Punkt dane os6b posiadajqcych
dostgp do lokalu, w szczeg6lno6ci utrzymujqcych w nim porz4dek lub dokonuj4cych koniecmych
napraw.
2. Osobami wyznaczonymi do bieiqcej wsp6lpracy przy rcalizacji niniejszego pomzumienia s4:
- ze strony Gminy

-

-

Robert Migiel

ze strony Powiatu

-

-

Sekretarz Gminy Raba Wyzna

Robert Beltowski

-

Naczelnik Wydzialu Organizacyjnego Starostwa

Powiatowego w Nowym Targu.
$8

l.

Gmina zapewnia, 2e od dnia 3 stycmia 2022 r. udos4pni opisany
prowa&enia Punktu.
2. Gmina udostgpni lokal nieodplatnie

dostarczanie medi6w

i

i

w g2

lokal na potrzeby

ponosi6 koszty jego utrrymania,
utrzymanie w nim czysto6ci.

3. Gmina zapewni w lokalu

Q&ie

w tym

za

:

1) dostgp do sieci energetycmej, telefonicznej i teleinformatyczrej,

2) wlasciwe warunki oczekiwania os6b ubiegajqcych sig o uzyskanie nieodplatnej pomocy prawnej,

3) *yodrgbnione pomieszczenie umo2liwiaj4ce zachowanie dyskecji przry udzielaniu nieodplatnej
pomocy prawnej,
4) dostep dla osob niepehrosprawnych,

2

bezpieczne przechowl,vranie dokument6w zawieraj4cych dane osobowe uniemo2liwiajqce
dostgp do nich osobom nieupowainionym.

5)

4. Osobom korzystaj4cym z nieodplatnej pomocy prawnej oraz podmiotom Swiadczqcym tak4
pomoc udostgpnione zostan4 toalety znajduj4ce sig w budynku.

od
5. Powiat lub organizacja pozat?Adowa, o kt6rej mowa w $ 5 ust'l w zalezno6ci
w sprzqt
rozstrzygriQcia otwartego konkursu ofert, zapewni wyposazenie lokalu
materialy biurowe'
komputerowy z oprogramowaniem ( w tym urzqdzenie wielofunkcyjne)'
w zwiqzku z epidemi4 COVIDobstugg administracyjn4 Punktu oraz Srodki ochrony osobistej
19.
szafa' kzesla)'
6. Gmina zapewni wyposa2enie lokalu w meble biurowe ( biurko' zamykana
$e

w$2
Powiat oswiadcza" 2E zrfiny jest mu stan lokalu opisanego

i

nie wnosi do niego 2adnych

zastlzezfiit.
$10

l.Porozumieniezostajezawartenaczasokre6lonyidotycryprowa&eniaPunktuw2022roku.
porozumienia w kaidym czasie za obop6lnq zgodq'
2. Strony przewiduj4 mo2liwo56 rozwi4zania

porozumieniem albo z wla6ciwoSciami lub z
3. Jeirli Powiat uiywa lokalu w spos6b sprzeczny z
tego upowainiony w
p,,n^u","^.^ lokalu, jeieli po*i".- lokal innel osobie nie btdqc do
Gminie z powod6w nieprzewidzianych w chwili
porozumieniu, albo je2eli lokat stanie sig potrzebny
zawarcia umowy, Gmina mo2e i4da6 z*rotu lokalu'
$11

formy pisemnej pod rygorem niewa2noici'
Wszrlkie zmiany warunk6w porozumienia wymagaj4
$12

ustawy z

majq zastosowanie przepisy
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Porozumieniu
p'u*'ej' nieodplatnym poradnictwie ob)'\'atelskim
dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieoaiatnej pornocy
oraz edukacji prawnej

i

przepisy kodeksu cywilnego'

sl3
ze stron'
jednobrzmi4cych egzemplarzach po jednym dla ka2dej
Porozumienie sporz4dzono w dw6ch

Powiat Nowotarski

Gmina Raba WYZna

'0l;
3

LARZ4D POWTATU
WNOWYM TARGU

alqcznik nr 8 do uchwaly Nr 4421N2021

ul. Boleslarva $ stvdlilveco l4
-

Zarz{du Powiatu Nowotarskiego z dnia

34-J00 N,rwv

r...-

5 psidzi€rnika

2021r.

Porozumienie
w sprawie organizacji punktu nieodplatnej pomocy prawnej
zawarte w Nowym Targu w dniu ... paZdziemika 2021 r. pomigdzy

Powiatern Nowotarskim

z

sie&ib4

w Nowym

Targu

ul.

Boleslawa Wstydliwego

14

reprezentowanym przez:
- Krzysaofa Fabera

-

Starostg Nowotarskiego,

- Boguslawa Waksmundzkiego

-

Wicestarostg Nowotarskiego, zwanym dalej Powiatem

a

Gminq Rabka - Zdr6j z siedzib4 w Rabce-Zdroju, ul. Parkowa 2 reprezentowan4 przez Leszka
Swidra - Burmistrza Rabki - Zdroju, zwan4 dalej Gmin4.
$1

W celu realizacji zadania powiatu polegaj4cego na 6wiadczeniu nieodplatnego poradnictwa
obyrvatelskiego, dzialaj4c na podstawie przepisu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodplatnej pomocy prawnej, nieodplatnym poradnictwie obyrvatelskim oraz edukacji
poz. 945 ) strony zawieraj4 porozumienie okreilaj4ce zasady
prawnej ( Dz. lJ. z 2021
wspolpracy zwi4zanej z organizacj4 i prowadzeniem w lokalu Gminy punktu nieodplatnej
pomocy prawnej w 2022 rok,t, zwanym dalej Punktern.

r.

$2

Punkt bgdzie prowadzony w budynku Urzgdu Miejskiego w Rabce
w lokalu o pow. 15 mkw. na parterze budynku.

-

Zdroju, ul. Parkowa 2,

$3

Punkt bgdzie czynny od dnia 3 stycnia2022 r. do dnia

3l

gntdna2022 r.

$4

l.Punkt bedzie czynny w dniach: poniedzialki w godz. 11.00 - 16.00, wtorki w godz. 8.0013.00, Srody w godz.8.00-13.00 oraz w pi4tki w godz.8.00-13.00 z wyl4czeniem dni
Swi4tecmych.

2.Zuwagi

na s1'tuacjg epidemiologicznq mtiqzan4

z CoVID-I9

dopuszcza sig czasowe

zawieszenie dzialalnodci stacjonamej punktu i udzielanie nieodplatnej pomocy prawnej za
7

po5rednictwem Srodk6w komunikacji na odleglo$d w godzinach pracy punktu, o kt6rych
mowa ust.l .
3. Zawieszenie stacjonamej dzialalnoSci punktu nastgpuje w terminie uzgodnionym przez

strony porozumienia.
$s

Punll prowa&i6 bgdzie Powiat, a nieodplatn4 pomoc prawne

Swiadczy6 w
radcowie prawni wskazani przez Okggow4 Izbg Radc6w Prawnych w Krakowie.

nim hda

$6

grudnia 2021 r. Powiat pnekaze Gminie listg os6b, kt6re bgdq posiadai
dostgp do lokalu w zwi4zkt z rcalizacjq zadania objQtego porozumieniem.

Do dnia 28

$7

.

Gmina bgdzie na bie24co wskazlrlvala podmiotowi prowadz4cemu Punkt dane os6b
posiadajqcych dostgp do lokalu, w szczeg6lnosci utrzymuj4cych w nim porzqdek lub
I

dokonuj 4cych koniecznych napraw.

2. Osobami wyznaczonymi do bie24cej wsp6lpracy przy realizacji niniejszego Porozumienia
sq:

- ze strony Gminy -

Danuta Majchrowicz- Naczelnik Wydzialu Organizacyjno-

Administracyjnego Urzgdu Miejskiego w Rabce-Zdroju,

- ze strony Powiatu

-

Robert Behowski- Naczelnik Wydzialu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Nowym Targu.
$8
1. Gmina zapewnia, 2e od dnia

3 styczna 2O22 r. udostgpni opisany

w $2 lokal na potrzeby

prowadzenia Punktu.
2. Gmina udostgpni lokal nieodplatnie

dostarczanie medi6w

i

i bgdzie ponosii koszty jego utrzymania,

w tW

za

utrzymanie w nim czystosci.

3. W siedzibie Punktu bgdzie zapewnione:
I

) doslgp do sieci energetycznej, telefonicznej i teleinformatycznej,

2) wlaiciwe warunki oczekiwania os6b

ubiegaj4cych sig

o

uzyskanie nieodplatnego

poradnictwa obywatelskiego,

3) wyodrgbnione pomieszczenie umo2liwiajqce zachowanie dyskecji przy udzielaniu
nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego,
4) dostgp dla os6b niepelnosprawnych

w lokalu

na parterze budynku,

2

5)bezpieczne przechowlruvanie dokument6w zawierajqcych

dane

osobowe

uniemo2liwiaj4ce dostgp do nich osobom nieupowa:Znionym'

4. Osobom korzystajqcym z nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego oraz podmiotom
Swiadcz4cym takie poradnictwo udostQpnione zostanq toalety majdujqce sig w budynku.

( w tym
5. Powiat zapewni wyposa2enie lokalu w sprzgt komputerowy z oprogramowaniem
Punktu oraz srodki
urzqdzenie wielofunkcyjne), materialy biurowe, obstugg administracyjnq
ochrony osobistej w zwiqzku z epidemiq COVID-I9'

6. Gmina zapewni

krzesla)'
wyposaZenie lokalu w meble biurowe ( biurko' zamykana szafa'
$e

l

Porozumienie zostaje zawarte na czas okeSlony

i dotyczy prowadzenia Punktu w 2022

roku.

w kazdym czzsie za obopoln4
2. Strony przewiduj4 mo2liwo66 rozt*iqzaria porozumienia
zgod4.
$10

Wszelkie

zmianY

pod rygorem
warunk6w porozumienia wymagajq formy pisemnej

niewaZnoSci.

$l I

majq zastosowanie przepisy
sprawach niewegulowanych w niniejszym Porozumieniu
pomocy prawnej, nieodplatnym poradnictwie
ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodplatnej
oby*ut"l.ki. oraz edukacji prawnej i przepisy kodeksu cyrvilnego'

W

$12

jednym dla kazdej
porozumienie sporz4dzono w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach po
ze stron.

Powiat Nowotarski

Gmina Rabka - Zdr6j

,t

\

I[rzYszto Faber

3

zalqczJnik nr 9 do uchwaly Nr 442

LARZATD FOWL{T
W NOqIYM TARG

lxl202l

Zarzqdu Powiatu Nowotarskiego z dnia

5 paidziernikl

2021r.

ul. Boleslarya Wstydliwcgo
14-4()(r \6ul T,,

Porozumienie
w sprawie organizacji punktu nieodplatnej pomocy prawnej
zawarte w Nowym Targu w dniu

Powiatern Nowotarskim

z

siedzibq

...

.

paZdziemika 2021 r. pomigdzy

w Nowym

Targu

ul.

Boleslawa Wstydliwego 14

reprezentowanym prz ez:
- Krzysztofa Fabera

-

Starostg Nowotarskiego,

- Boguslawa Waksmundzkiego

-

Wicestarostg Nowotarskiego, zwanym dalej Powiatem

a

Gmin4 Krodcienko nad Dunajcem z siedzibq w KroScienku nad Dunajcem ul. Rynek 35
reprezentowan4 przez Jana Dydg - W6jta Cminy, zwan4 dalej Gmin4.

$l
W celu realizacji zadania powiatu polegaj4cego na udzielaniu nieodplatnej pomocy prawnej,
dzialaj4c na podstawie przepisu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodplatnej
pomocy prawnej, nieodfatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z
2021 r. poz.945) strony zawieraj4 porozumienie okre5laj4ce zasady wsp6lpracy zwi4zanej
z orgarizaclq i prowadzeniem w lokalu Gminy punktu nieodplatnej pomocy ptastrcj 2022
roku, zwanym dalej Punktern.
$2

Punkt kdzie prowadzony w budynku Urzpdu Gminy Krodcienko nad Dunajcern, ul. Rynek
35 w lokalu o pow. ok. 13 mkw. zlokalizowanym na II pigtrze.
s3

Punkt bg&ie czynny od dnia 3 stycnia2022 r. do dnia 31 grudnia2022 r.
$4
1. Punkt bqdzie czynny

oraz

w dniach: poniedzialki w godz. 9.00-13.00, Srody w godz' 7'30-l l'30,

pi4tki w godz.9.00-13.

OO,

z*yl1czefiern dni Swi4tecmych.

z

coVID-l9

dopuszcza sig czasowe
zawieszenie dzialalnosci stacjonamej punktu i udzielanie nieodplatnej pomocy prawnej za
posrednictwem irodk6w komunikacji na odleglosi w godzinach pracy punktu, o ktorych

2.

Z

]uwagi na sltuacjg epidemiologiczn4 zwi4zarlq

mowa ust.1

.

3. Zawieszenie stacjonamej dzialalno6ci punktu nastgpuje w terminie uzgodnionym przez
strony porozumienia.
$s

1. Punkt prowadzi6 bgdzie

a

pozatzqdowa prowadzqca dzialalno6i po2)'tku
publicznego wyloniona przez Powiat w trybie otwartego konkursu ofert, o kt6rym mowa
w ustawie o dzialalnodci poZ1'tku publicmego i o wolontariacie.
organizacj

2. W przypadku niewylonienia organizacji pozarz4dowej w trybie okreSlonym w ust. l,
Punkt prowadzony bgdzie przez Powiat, a nieodplatn4 pomoc prawnq Swiadczyi w nim bgd4
radcowie prawni lub adwokaci wskazani odpowiednio przez Okggowq Izbg Radc6w
Prawnych w Krakowie lub Okrggow4 Radg Adwokackq w Krakowie.
$6

Do dnia 28 grudda2021r. Powiat

przeka2e Gminie listg os6b, kt6re bgdq posiadai dostgp
do lokalu w ztw4zJr.t z realizacj4 zadania objgtego porozumieniem.
$7

l. Gmina bgdzie na biezqco wskazywala podmiotowi prowadz4cemu Punkt dane os6b
posiadaj4cych dostgp do lokalu,

w

szczeg6lnodci utrzymujqcych

w nim

porzqdek lub

dokonuj4cych koniecznych napraw.

2. Osobami wyznaczonymi do biezqcej wsp6lpracy przy realizacji niniejszego porozumienia
sq:

- ze strony Gminy Dorota Jurkiewicz

-

Sekretarz Gminy Krodcienko nad Dunajcem

- ze strony Powiatu - Robert Beltowski
Powiatowego w Nowym Targu.

-

Naczelnik Wydzialu Organizacyjnego Starostwa

$8
1. Gmina zapewnia,2e od dnia 3 stycznia 2022 r. udostgpni opisany
prowadzenia Punktu.

2. Gmina udostgpni lokal nieodplatnie

dostarczanie medi6w
3.

tokal

i

i

w g2

lokal na potrzeby

bgdzie ponosii koszty jego utrzymania,

w tW

za

utrzymanie w nim czysto5ci.

bgdzie zapewniad:

1) dostgp do sieci energetycmej,

telefonicmej i teleinformatycznej,

2) wlasciwe warunki oczekiwania os6b ubiegai4cych sig o uzyskanie nieodplatnej pomocy
prawnej,

3) wyodrgbnione pomieszczenie umo2liwiai4ce zachowanie dyskrecji przy udzielaniu
nieodplatnej pomocy prawnej,

4) dostgp dla os6b niepelnosprawnych,

5)bezpieczne przechowl"wanie dokument6w zawierai4cych

dane

osobowe

uniemo2liwiaj4ce dostgp do nich osobom nieupowaZnionym.

4. Osobom korzystaj4cym z nieodplatnej pomocy prawnej oraz podmiotom Swiadcz4cym
tak4 pomoc udostgpnione zostanq toalety majduj4ce sig w budynku'
od
5. Powiat lub organizacja pozarz4dowa, o kt6rej mowa w $ 5 ust'1 w zaleino6ci
lokalu w sprzgt
rozstrzygnigcia otwartego konkursu ofert, zapewni wyposa2enie

materialy biurowe'
komputerowy z oprogramowaniem ( w tym vz4dzerrie wielofunkcyjne)'
punktu oraz Srodki ochrony osobistej w zwiqzku z epidemiE covlDobslugg administracyjn4
19.

zamykana szafa krzesla)'
(
6. Gmina zapewni wyposa2enie lokalu w meble biurowe biurko'
$e

l.

Porozumienie zostaje zawarte na czas okreslony

i

dotyczy prowadzenia Punktu w 2022

roku.
porozumienia w kazdym czasie za obop6ln4
2. Strony przewiduj4 mo2liwo5i rozwiqzania
zgodq
$10

Wszelkie

zmianY

pisemnej Pod rygorem
warunk6w Porozumienia wYmagaj4 formy

niewa2noSci.
$11

Porozumieniu majq zastosowanie przeplsy
sprawach nieuregulowanych w niniejszym
pomocy prawnej, nieodplatnym poradnictwie
ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodplatnej
cywilnego'
oraz edukacji prawnej przepisy kodeksu

W

"iy*","ftU.

i

$12
po jednym dla kazdej
porozumienie sporzqdzono w dw6ch jednob rzmi4cych egzemplarzach
ze stron.

Powiat Nowotarski

Gmina KroScienko nad Dunajcem

AI
Eszyst

