OGŁOSZENIE
Podaje się do publicznej wiadomości, że działają na terenie Powiatu Działdowskiego trzy punkty
nieodpłatnej pomocy prawnej, w których wykwalifikowani prawnicy będą udzielać porad osobom
wskazanym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji
prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz 2030), a mianowicie osobom:
1) którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej
zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.) i wobec których w tym okresie nie wydano
decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
2) które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r.
o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 ze zm.), lub
3) które uzyskały zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz
niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1255 ze zm.), lub
4) które posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których
mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U.
z 2011 r. 205.1203 ze zm.), lub
5) które nie ukończyły 26 lat, lub
6) które ukończyły 65 lat, lub
7) które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się
w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty, lub
8) która jest w ciąży.
Lokalizacja punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:
Działdowo, ul. 11 Listopada 16, tel. 23 697 62 51, czynny:
Poniedziałek - od godz. 7 30 do 11 30
Wtorek - od godz. 7 30 do 11 30
Środa - od godz. 7 30 do 11 30
Czwartek - od godz. 7 30 do 11 30
Piątek od godz. 7 30 do 11 30
Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez organizację pozarządową:
Zaborskie Towarzystwo Naukowe, ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy.
Pomoc jest świadczona przez radców prawnych
Lidzbark, ul. Dworcowa 2, tel. 502 266 242, czynny:
Poniedziałek: od godz. 14 00 do 18 oo
Wtorek: od godz. 14 00 do 18 oo
Środa: od godz. 14 00 do 18 oo
Czwartek: od godz. 12 00 do 16 oo
Piątek: od godz. 14 00 do 18 oo
Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez radcę prawnego
Rybno, ul. Lubawska 15, tel. 665 032 243, czynny:
Poniedziałek: od godz. 16 00 do 20 oo
Wtorek: od godz. 13 00 do 17 oo
Środa: od godz. 16 00 do 20 oo
Czwartek: od godz. 8 00 do 12 oo
Piątek: od godz. 16 00 do 20 oo
Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez radcę prawnego
W dniach ustawowo wolnych od pracy, punkty nie będą czynne.

