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ZARZĄDZENIE NR 613/2019
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 22 października 2019 r.

w sprawie określenia powiatowych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z wykazem ich udzielania w Rybniku - mieście na prawach powiatu

Działając na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294) 

zarządzam, co następuje

§ 1.
Określa się następujące powiatowe lokale, w których w roku 2020 usytuowane będą punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Rybniku - mieście na prawach powiatu: 
	punkty nieodpłatnej pomocy prawnej dla Okręgowej Izby Radców Prawnych                      w Katowicach oraz dla Izby Adwokackiej w Katowicach: 

	budynek Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Rzecznej 8;

budynek Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności przy ul. Bolesława Chrobrego 39;
budynek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – Centrum Rekreacji 
i Rehabilitacji „Bushido” przy ul. Floriańskiej 1. 
	punkty nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, których prowadzenie powierzone zostanie organizacjom pozarządowym wyłonionym w otwartym konkursie ofert:

	budynek Administracji Domów Mieszkalnych Nr 2 przy ul. Patriotów 32;

budynek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. 1 Maja 59;
budynek Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii przy 
ul. Bolesława Chrobrego 16.

§ 2.
Nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie są udzielane w punktach o których mowa w  § 1:
	w okresie do 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,

w wymiarze 5 dni w tygodniu (tj. od poniedziałku do piątku),
przez co najmniej 4 godziny dziennie.
	Określa się następujący harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach o których mowa w § 1 pkt 1, oraz specjalizacje wybranych dyżurów:

	budynek Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Rzecznej 8:  poniedziałek – piątek – w godz. 8.30 – 12.30 

specjalizacja: poniedziałki - prawo ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej;
	budynek Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy ul. Bolesława Chrobrego 39: poniedziałek – piątek – w godz. 8.30 – 12.30 

specjalizacja: wtorki - mediacje;
	budynek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – Centrum Rekreacji 
i Rehabilitacji „Bushido” przy ul. Floriańskiej 1: poniedziałek – piątek – w godz. 14.00 – 18.00 

specjalizacja: piątki – prawo karne;
	Określa się następujący harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach, o których mowa w § 1 pkt 2, oraz specjalizacje wybranych dyżurów:

	budynek Administracji Domów Mieszkalnych Nr 2 przy ul. Patriotów 32:

	poniedziałek, wtorek, środa – w godz. 9.00 – 13.00;

czwartek – w godz. 12.00 – 16.00;
piątek – w godz. 8.00 – 12.00;
	budynek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. 1 Maja 59:

	poniedziałek – w godz. 13.00 – 17.00;

środa – w godz. 13.30 – 17.30;
wtorek, czwartek, piątek – w godz. 9.00 – 13.00
specjalizacja: środy – mediacje;
	budynek Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii przy ul. Bolesława Chrobrego 16:

	poniedziałek, piątek – w godz. 8.30 – 12.30;

wtorek, środa, czwartek – w godz. 14.00 – 18.00. 

§ 3.
Osoby zarządzające placówkami, w których zlokalizowane są punkty nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zobowiązane są do powiadomienia, z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem, o planowanych zmianach w godzinach funkcjonowania tych placówek odpowiednio Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika w przypadku punktów, o których mowa w § 2 ust. 2 lub Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Rybnika, w przypadku punktów, o których mowa w § 2 ust. 3.
§ 4.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarz Miasta oraz Zastępcy Prezydenta Panu Piotrowi Masłowskiemu – każdemu w swoim zakresie działania. 

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



