Zarządzenie nr 752/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 lipca 2019 r.

w sprawie ustalenia zasad organizacji i użytkowania lokali, w których świadczona
jest nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na
ternie Gminy Płock.

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. Z 2019r.
poz. 294), art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 92 ust. 1-2 ustawy o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Nieodpłatna pomoc prawna na obszarze Gminy Płock jest świadczona w
punktach nieodpłatnej pomocy prawnej:

1) Punkt nr 1 w budynku Miejskiego Centrum Rozwiązywania Problemów
Społecznych przy ul. Misjonarskiej 22, pokój nr 2

(powierzchnia

lokalu: 7,57 m²);

2) Punkt nr 2 w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku
przy ul. Stanisława Zgliczyńskiego 4, pokój nr 9 (powierzchnia
lokalu: 14,97 m²);

3) Punkt nr 3 w budynku Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 przy ul.
Ignacego Mościckiego 4, pokój nr 16 (powierzchnia lokalu: 7,61 m²).

2. Nieodpłatne

Poradnictwo Obywatelskie na obszarze Gminy

Płock

jest

świadczone w punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

1) punkt nr 4 w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Krakówka 4,
(powierzchnia lokalu: 20,3 m²);

2) punkt

nr

5

w

budynku

Szkoły

Podstawowej

nr

22

przy

ul. Czwartaków 6, pokój nr 5 (powierzchnia lokalu: 8,25 m²).
3. W punkcie nr

1

nieodpłatnych

porad

prawnych

udzielają

adwokaci

wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Płocku.
4. W punkcie nr 2 nieodpłatnych porad prawnych udzielają radcy prawni
wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.
5. Punkty nr 3, 4, 5 są prowadzone przez organizacje pozarządowe wyłonione
w otwartym konkursie ofert.

§ 2.

1. Punkty świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego
poradnictwa

obywatelskiego

będą

prowadzone od

1

stycznia

2019

roku do 31 grudnia 2019 roku.
2. Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w wymiarze 5 dni w tygodniu
przez co najmniej 4 godziny dziennie, zgodnie z harmonogramem
stanowiącym załącznik do Zarządzenia.

§ 3.

1. W lokalach wymienionych w § 1 pkt 1-2 zostały zapewnione:
1) dostęp do sieci energetycznej, telefonicznej i teleinformatycznej;
2) właściwe warunki oczekiwania osób ubiegających się o uzyskanie
nieodpłatnej pomocy prawnej;
3) wyodrębnione pomieszczenie umożliwiające zachowanie dyskrecji przy
udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej;
4) bezpieczne przechowywanie dokumentów zawierających dane osobowe,
uniemożliwiające dostęp do nich osobom nieupoważnionym;
5) dostęp dla osób niepełnosprawnych.

2. Lokale wymienione

§ 1 pkt

1-2 są

wyposażone

w

podstawowe

umeblowanie.
3. Lokale wymienione w § 1 pkt 1-2 są odpowiednio oznakowane
tabliczkami informacyjnymi.

§ 4.

Lokal w budynku Miejskiego Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych
przy ul. Misjonarskiej 22 został udostępniony na prowadzenie punktu nr 1 na
podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka nr 751/2019 z dnia 26 lipca
2019 r. w sprawie określenia zasad korzystania z lokali przez organizacje
pozarządowe

oraz

grupy

nieformalne

w

budynku

Miejskiego

Centrum

Rozwiązywania Problemów Społecznych przy ul. Misjonarskiej 22 w Płocku.

§ 5.

Lokale w budynkach:

1) Miejskiego

Centrum

Rozwiązywania

Problemów

Społecznych

przy

ul. Misjonarskiej 22,

2) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku przy ul. Stanisława
Zgliczyńskiego 4,
zostały udostępnione bezpłatnie na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy
prawnej.

§ 6.

Opłata za wynajem lokali znajdujących się w budynkach Szkoły Podstawowej nr 5
przy ul. Krakówka 4, Szkoły Podstawowej nr 22 przy ul. Czwartaków 6, oraz
Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 przy ul. Ignacego Mościckiego 4 wynosi 4,88 zł
netto m².

§ 7.

Traci moc Zarządzenie nr 120/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 grudnia
2018 r. w sprawie ustalenia zasad organizacji i użytkowania lokali, w których
usytuowane

są

punkty

nieodpłatnej

pomocy

prawnej

oraz

nieodpłatnego

poradnictwa obywatelskiego prowadzone na terenie Gminy Płock.

§ 8.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds.
Spraw Polityki Społecznej.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie
Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 lipca 2019 r.

Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
na terenie Gminy Płock

Punkt

świadczenia

nieodpłatnej

pomocy

prawnej

na

podstawie

Porozumienia

zawartego z Okręgową Radą Adwokacką:
Punkt 1 – Miejskie Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych przy
ul. Misjonarskiej 22, pokój nr 2 :
Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:
Obowiązujący do 31.08.2019 r.:
•
•
•
•
•

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

od 13:00 do 17:00
od 11:00 do 15:00
od 14:00 do 18:00
od 13:00 do 17:00
od 13:00 do 17:00

Obowiązujący od 1.09.2019 r.:
•
poniedziałek od 13:00 do 17:00
•
wtorek
od 11:00 do 15:00
•
środa
od 14:00 do 18:00
•
czwartek
od 11:00 do 15:00
•
piątek
od 13:00 do 17:00

Punkt

świadczenia

nieodpłatnej

pomocy

prawnej

na

podstawie

Porozumienia

zawartego z Okręgową Izbą Radców Prawnych:
Punkt 2 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Stanisława Zgliczyńskiego 4,
pokój nr 9:
Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:
•
•

pon. - czw.
piątek

od 15.00 do 19:00
od 11:00 do 15:00

Punkt świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie powierzenia zadania
organizacjom pozarządowym
Punkt 3 – Zespół Szkół Budowlanych nr 1, pokój nr 16:
Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:
•

pon. - pt.:

od 15:30 do 19:30

Punkty świadczenia poradnictwa obywatelskiego na podstawie powierzenia zadania
organizacjom pozarządowym
Punkt 4 – Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Krakówka 4:
Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:
•

pon. - czw.

od 15:30 do 19:30

•

piątek

od 15:00 do 19:00

Punkt 5 – Szkoła Podstawowa nr 22 ul. Czwartaków 6 pokój nr 5
Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:
•

pon. - pt.

od 15:30 do 19:30

