Strona Gminy Łapanów
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19 października 2017 r. rozpoczęła się kampania promująca darmowe porady prawne. Przez dwa dni w
wybranych gminach oraz mieście Bochnia organizowany jest tymczasowy punkt informacyjny, w którym
można dowiedzieć się gdzie i w jakich godzinach, a także komu przysługują bezpłatne porady prawne.
Rozdawane są ulotki, które zawierają szczegółowe informacje o możliwości uzyskania darmowej porady.
Na wszystkich, który zdecydują się odwiedzić taki punkt czeka także słodka niespodzianka.
Akcja ta ma na celu podniesienie świadomości społecznej i dotarcie do jak największej liczby osób z
informację o możliwości uzyskania takich bezpłatnych porad, gdyż jest to ważny element wsparcia
mieszkańców naszego powiatu-mówi Ludwik Węgrzyn, starosta bocheński.
Przypomnijmy &ndash; od początku 2016 r. na terenie powiatu bocheńskiego funkcjonuje system
darmowej pomocy prawnej. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie
Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
edukacji prawnej.
GDZIE I KIEDY?
Darmowe porady prawne są udzielane w punktach zlokalizowanych na terenie powiatu bocheńskiego w
następujących miejscach:
- STAROSTWO POWIATOWE W BOCHNI (ul. Kazimierza wielkiego 31, pok. Nr 4)
godziny pracy: poniedziałek: 8:00 &ndash; 12:00, wtorek-piątek: 7:30 - 11:30
porad udziela: radca prawny
godziny pracy: poniedziałek: 12:00 &ndash; 16:00, wtorek-piątek: 11:30 - 15:30
porad udziela: adwokat
- URZĄD GMINY DRWINIA (Drwinia 57, pok. Nr 5 oraz pok. Nr 1 /dla osób niepełnosprawnych lub z
ograniczoną możliwością poruszania się/)
godziny pracy: poniedziałek: 13.00 &ndash; 17.00, wtorek: 12.00 &ndash; 16.00, środa: 14.00
&ndash; 18.00, czwartek: 9.00 &ndash; 13.00, piątek 8.00 &ndash; 12.00.
punkt prowadzi: Stowarzyszenie &bdquo;Rodzina Kolpinga w Bochni&rdquo;, 32-700 Bochnia, ul.
Wyspiańskiego 25
porad udziela: radca prawny lub inna osoba*
- URZĄD GMINY LIPNICA MUROWANA (Lipnica Murowana 19, pok. Nr 2)
godziny pracy: poniedziałek: 8.00 &ndash; 12.00, wtorek: 14.00 &ndash; 18.00, środa: 9.00 &ndash;
13.00, czwartek: 14.00 &ndash; 18.00, piątek 9.00 &ndash; 13.00.
punkt prowadzi: Stowarzyszenie &bdquo;Rodzina Kolpinga w Bochni&rdquo;, 32-700 Bochnia, ul.
Wyspiańskiego 25
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