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or r e j .

w sprawie realizacji zadan z zakresu administracji rzadowej p< lle|^|%€ydi
na udzielaniu nieodplatnej pomocy prawnej, swiadczeniu nieodplatn
obyvvateiskiego oraz edukacji prawnej na obszarze Powiatu Tureckiego
zawarte w dniu3^ grudnia 2019 rokii w Turku pomi^dzy:
Powiatem Tureckim, zwanym dalej ..Powatem", z siedzib^ w Tui'ku, prz>' ul. Kaliskiej 59, 62-700 Tui'ek,
reprezentowanym przez Zarz^d Powiatu w osobach:
1) Pana Daiiusza Kaluznego - Stai'osty Tureckiego,
2) Pana Wiadystawa Karskiego - Wicestai'osty Tureckiego,
a
Gminjj Brudzew, zwanq. dalej ,,Gmin4", z siedzibtj. w Brudzewie, pi"zy ul. Turkowska 29,62-720 Bmdzew,
reprezentowan^ przez Pana Cezai'ego Krasowskiego - Wojta Gminy Bmdzew.
§1
1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest okreslenie zasad wspotpracy jego stron przy
realizacji zadari z zaki'esu administracji rz^jdowej polegaj^cych na udzielaniu nieodplatnej
pomocy prawnej, swiadczeniu nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji
prawnej na podstawie art. 9 ust. 1 w zwiejzku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodplatnej pomocy prawnej, nieodpiatnym poradnictwie obywatclskim oraz edukacji
prawnej ( D z . U . z 2019 r. poz. 294), zwanej dalej „ustaw^".
2. llekroc w niniejszym porozumieniu mowa o „nieodptatnej pomocy prawnej'' albo
..nieodpiatnym poradnictwie obywatclskim" - nalezy przez to rozumiec odpowiednio
nieodplatnej pomoc prawn^ albo nieodptatne poradnictwo obywatelskie, zwane dalej ..pomoce^",
w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodplatnej pomocy prawnej,
nieodpiatnym poradnictwie obywatclskim oraz edukacji prawnej.

§2
1. W celu realizacji przez Powiat zadan, o ktoiym mowa w § 1, Gmina udostepni nieodplatnie
Powiatowi lokal biurowy znajduj^cy sie w budynku Urzedu Gminy Brudzew, ul. Turkowska 29,
62-720 Brudzew, zwany dalej „lokalem'', z przeznaczeniem na prowadzenie punktu
nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji, zwanego dalej ..punktem".
2. Strony porozumienia ustalaj^ ponadto, iz osoby oczekuj^ce na udzielanie pomocy b^d^
korzystac z pomieszczenia przydegaj^cego do lokalu, wyposazonego w odpowiedni^ ilosc
miejsc siedze^cych.
3. Gmina oswiadcza, ze lokal i pomieszczenie, o ktoiym mowa w ust. 2, dostosowane
S4 do potrzeb osob korzystajc^cych z pomocy, a takze speiniaja wymogi oki-eslone w przepisach
prawa dla lokali, w kt6r>xh jest usytuowany punkt nieodplatnej pomocy prawnej
lub nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego; lokal posiada dost^p do sieci energetycznej,
telefonicznej i teleinformatycznej; lokal umozliwia zachowanie dyskr-ecji przy udzielaniu
nieodplatnej pomocy.
4. Gmina zapewni lokal \\yposazony w meble biurowe oraz zamykan^ na klucz szafke
umozliwiaj^c^ bezpieczne przechowywanie dokumcntow zawieraj^cych dane osobowe, atakze
sprz^t komputerowy z dostepem do drukarki i urz^dzenia pozwalajqcego na przenoszenie
dokumentacji do postaci eiektronicznej oraz dostepem do bazy aktow prawnych z poziomu
komputera b^d^cego na wyposazeniu lokalu; szczegolowy w y k a z wyposazenia lokalu okresla
zat^cznik do porozumienia.
5. Gmina oswiadcza, ze na czas przeprowadzenia nieodplatnej
mediacji w punkcie,
zorganizowanej przez Powiat, doposazy lokal w stol - 1 szt. oraz krzesio - 2 szt. lub zapewni

6.

7.

8.
9.

inny lokal spetniajc|cy wymagania okresione przepisami prawa dla lokali, w ktorych
jest przeprowadzana nieodplatna mediacja.
Gmina zapewni w lokalu aparat telefoniczny celem zabezpieczenia l^cznosci z pracownikiem
Starostwa Powiatowego w Turku umawiaj^cym terminy udzielania nieodplatnej pomocy oraz
ewentualnego udzielenia porady prawnej na odleglosc w przypadkach okreslonych w ustawie.
Gmina zobowi^zuje si^ utrzymac lokal w stanie przydatnym do zamierzonego wykorzystania,
a w szczegolnosci zgodnym z ust. 3 - 6, przez caly okres obowi£|zywania niniejszego
porozumienia.
Powiat zapewnia obsiugt? zglaszania wizyt, telefonicznie, pod numerem tel. 63 222 33 03 albo
poprzez poczt^ elektroniczni| na adres: npp@powiat.turek.pl;
Gmina zobowi^^uje sit^ udost^pnic w miejscu przeznaczonym dla osob oczekujtjcych na udzielenie
nieodptatnej pomocy oraz na stronie podmiotowej Biulet>'nu hifoiTnacji Publicznej, infomiacje
wymagane przez przepisy prawa, w tym o dziatalnosci punktow nieodplatnej pomocy prawnej
i nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu, w tym o dniach i godzinach
ich dzialania, o zasadach udzielania nieodplatnej pomocy, osobach uprawnionych do jej otrzymania,
sposobach w}'kaz>'wania uprawnienia do uzyskania nieodplatnej pomocy oraz dane kontaktowe
potrzebne do zgtoszenia wizyty.

§3
1. Nieodptatne poradnictwo obywatelskie w punkcie swiadczone bedzie podczas dyzurow w kazdy
wtorek od godz. 8:00 do 12:00.
2. W dni ustawowo wolne od pracy dyzury nie bedcj pelnione.
3. Informacja o dziatalnosci punktu, w tym o dniach i godzinach jego dzialania, a takze dane
kontaktowe potrzebne do zgtoszenia wizyty umieszczona bedzie przy wejsciu do budynku
urzedu gminy, w ktorym znajduje sie lokal; Gmina zobowiqzuje sie do umieszczenia tych
informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy.
4. W przypadku, gdy liczba osob uprawnionych, ktoiym ma zostac udzielona nieodplatna pomoc,
uniemozliwia sprawne umawianie terminow wizyt w punktach na obszarze Powiatu, czas
trwania dyzuru moze ulec wydtuzeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich
punktach na obszarze Powiatu. Wydluzenie czasu trwania dyzuru nastepuje na zEjdanie starosty.
5. Nieodptatne poradnictwo obywatelskie w lokalu bedzie swiadczone przez radcow prawnych,
adwokatow, doradcow podatkowych lub osoby spetniajace wymogi okresione w art. 11 ust. 3
pkt 2 albo w a r t . 11 ust. 3a ustawy, lub mediatorow w zaki'esie nieodptatnej mediacji,
wskazanych przez organizacj^ pozarz^dowE^ prowadz^c^ dziatalnosc pozytku publicznego
wytonion^ w otwartym konkursie ofert.
6. W przypadku niewytonienia organizacji pozaiy4dowej, o ktorej mowa w ust. 5, w otwaitym konkui'sie
ofert, w lokalu bedzie udzielana nieodplatna pomoc prawna przez adwokatow i radcow prawnych
wskazanych odpowiednio przez Oki'^gowcj Rade Adwokack^ w Poznaniu i Oki-^gow^ Izbe Radcow
Prawnych w Poznaniu.
7. Niezwtocznie po powzi^ciu infonnacji o osobach wyznaczonych do udzielania pomocy, Powiat
w formic pisemnej przekaze te informacje Gminie.
§4
1.

2.

Koszty prz>'gotowania oznaczen Punktu i materiatow informacyjnych, koszty materiatow
pomocniczych zwi^jzanych z dzi^alnosci^ Punktu ( w szczegolnosci koszty materiatow biurowycli)
ponosic bedzie Powiat.
Powiat moze dokonac kontroli gminy w zakresie udost^pnionego lokalu podmiotowi
swiadcz^cemu nieodptatne uslugi prawne i jego wyposazenia w godzinach pracy Urzedu.

3.

Koszty zwiqzane z utrzymaniem lokalu oraz pomieszczenia, o ktorym mowa § 2 ust. 2,
w tym koszty zwi^zane z naprawami w lokalu, mediami, sprz£|taniem, a takze koszty dost^pu
do uslug telekomunikacyjnych, ponosic bedzie Gmina.
4. Niezwiocznie po powzicciu informacji o osobach wyznaczonych do udzielania pomocy, Powiat
w formie pisemnej przekaze te informacje Gminie.
§5
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Gmina zobowitjzuje si^ zabezpieczyc lokal tak, aby nie mialy do niego dost^pu osoby trzecie,
gdy nie jest w nim pehiiony dyzur, z zastrzezeniem ust. 2. Gmina zobowi^zuje
sit^ w szczegolnosci do zapewnienia monitoringu wewn^trznego i zewn^trznego
oraz
do sprawowania pieczy nad kluczem do lokalu.
Gmina oswiadcza, ze w czasie, gdy nie jest pehiiony dyzur, lokal bedzie w}^korzystywany przez
radc^ prawnego Gminy, z wylt^czcniem szaf wykorzystywanych do celow swiadczenia
nieodplatnej pomocy. Gmina ponosi odpowiedzialnosc za wszelkie szkody powstale na skutek
dzialan i zaniechan tego radcy prawnego.
Powiat w kazdym czasie i bez uprzedzenia ma prawo dokonac kontroli zabezpicczch, o ktorych
mowa w ust. 1. Kontrola moze zostac dokonana wyl^^cznie w sposob nie zaklocaj^cy pracy
Urzedu Gminy.
Gmina zobowiazuje si^ do usuni^cia uchybieh stwierdzonych podczas kontroli w terniinie
wskazanym przez Powiat.
Gmina udostepniac bedzie Powiatowi wszelkich infonnacji dotyczacych zabezpieczeh,
o ktorych mowa w ust. 1.
Gmina ponosi odpowiedzialnosc za szkody powstale na skutek naruszenia obowi^zkow
wynikaj^cych z niniejszej umowy.

7. Jezeli na Powiat nalozone zostauc^ jakiekolwiek kary z tytulu niepowierzenia albo niezgodnego
z prawem powierzenia Gminie do przetwarzania danych osobowych gromadzonych na potrzeby
udzielania nieodplatnej pomocy, Gmina zobowiazuje si? do uiszczenia na rzecz Powiatu kwot
stanowi^cych rownowartosc natozonych kar, wraz z ewentualnymi odsetkami.

§6
1. Osobami odpowiedzialnymi za realizacjt^ niniejszego porozumienia s^:
1) ze strony Powiatu - Radca Prawny Przemystaw .Tandy, Rzecznik Prasowy w Starostwie
Powiatowym w Turku tel. 63 288 32 14, e-mail: organizacyjny@powiat.turek.pl;
2) ze strony Gminy - Pan Tomasz Jozefowicz, Sekretai*z Gminy Brudzew - tel. 63 279 83 2 1 ,
e-mail: seki'etarz@brudzew.pl
2. Strony b^dq infomiowac si? pisemnie o zmianie danych, o ktorych mowa w ust. 1.
§7
1. Porozumienie zawarte jest na oki'es od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku i moze
bye rozwi^zane przez kazd<\e stron z zachowaniem 1 -miesi?cznego okresu wypowiedzenia,
ze skutkiem na koniec miesi^ca.
2. W przypadku raz^cego naruszenia przez Gmin? postanowieh niniejszego porozumienia,
w szczegolnosci w zakresie ochrony danych osobowych, Powiat moze rozwi^zac porozumienie
bez zacliowania okresu wypowiedzenia.
§8
1. Zmiany porozumienia wymagaj§ formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych w porozumieniu stosuje si? w szczegolnosci przepisy ustawy
z d n i a 5 sieipnia 2015 r. o nieodplatnej pomocy prawnej, nieodpiatnym poradnictwie
obywatclskim oraz edukacji prawnej wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu cywilnego.
3. Porozumienie sporzadzono w dwoch egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Powiat, a jeden
Gmina.
4. Porozumienie podlega ogloszeniu w Dzienniku Urz?dowym Wojewodztwa Wielkopolskiego.

