
Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego z dnia 23.10.2015r.  

Obwieszczenie 

Starosty Rzeszowskiego  

z dnia 23 października 2015 r.  

  

o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Rzeszowskiego 

Działając na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o 
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 
1255) Starosta Rzeszowski ogłasza, co następuje: 

  

Na terenie Powiatu Rzeszowskiego tworzy się punkty, w których świadczona 
będzie nieodpłatna pomoc prawna dla uprawnionych mieszkańców Powiatu. 
Punkty będą czynne od dnia 4 stycznia 2015 r. 

1. W lokalach gminnych 

      1)   w gminie Boguchwała: lokal biurowy znajdujący  się w budynku 
położonym w Boguchwale przy placu Rynek 2 

Harmonogram działania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej: 

Poniedziałek: od godz. 1400 do 1800 , 

Wtorek:           od godz. 1000 do 1400 , 

Środa              od godz. 1400 do 1800, 

Czwartek         od godz. 1000 do 1400, 

Piątek               od godz. 1400 do 1800. 

Porad prawnych w punkcie będą udzielać radcowie prawni lub adwokaci 
wyznaczeni przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie lub 
Okręgową Radę Adwokacką w Rzeszowie. 

  



        2) w mieście Dynów: lokal biurowy w budynku przy ul. Rynek 2 

Harmonogram działania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej: 

Poniedziałek: od godz. 1000 do 1500 , 

Wtorek:           od godz. 800 do 1300 , 

Środa              nieczynny, 

Czwartek         od godz. 800 do 1300, 

Piątek               od godz. 1000 do 1500. 

Porad prawnych w punkcie będą udzielać organizacje pozarządowe 
wyłonione w otwartym konkursie ofert. 

  

        3) w gminie Głogów Młp.: lokal biurowy nr 118 znajdujący w budynku 
położonym w Głogowie Młp. przy ul Kardynała Stefana Wyszyńskiego12, 

Harmonogram działania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej: 

Poniedziałek: od godz. 1400 do 1900 , 

Wtorek:           od godz. 1400 do 1900 , 

Środa              od godz. 1400 do 1900, 

Czwartek         od godz. 1400 do 1900, 

Piątek               nieczynny 

Porad prawnych w punkcie będą udzielać organizacje pozarządowe 
wyłonione w otwartym konkursie ofert. 

  

      4) w gminie Sokołów Młp.: lokal biurowy nr 13 znajdujący w budynku 
położonym w Sokołowie Młp.  przy ul Rynek 1 

Harmonogram działania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej: 

Poniedziałek: od godz. 1100 do 1500 , 



Wtorek:           od godz. 800 do 1200 , 

Środa              od godz. 1100 do 1500, 

Czwartek         od godz. 800 do 1200, 

Piątek               od godz. 1100 do 1500. 

Porad prawnych w punkcie będą udzielać organizacje pozarządowe 
wyłonione w otwartym konkursie ofert. 

  

      5)   w gminie Błażowa: lokal biurowy znajdujący się w budynku 
Gimnazjum Publicznego  w Błażowej przy ul. Plac Ks. Adolfa Kowala 2 

Harmonogram działania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej: 

Poniedziałek: od godz. 800 do 1200 , 

Wtorek:           od godz. 800 do 1200 , 

Środa              od godz. 800 do 1200, 

Czwartek         od godz. 800 do 1200, 

Piątek               od godz. 800 do 1200. 

Porad prawnych w punkcie będą udzielać radcowie prawni lub adwokaci 
wyznaczeni przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie lub 
Okręgową Radę Adwokacką w Rzeszowie. 

  

  

  

      2.  W lokalach powiatowych: 

  

      1)   w lokalu biurowym w Rzeszowie przy ul. Batorego 9 

Harmonogram działania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej: 



Poniedziałek: od godz. 730 do 1130 , 

Wtorek:           od godz. 730 do 1130, 

Środa              od godz. 730 do 1130, 

Czwartek         od godz. 730 do 1130, 

Piątek               od godz. 730 do 1130. 

Porad prawnych w punkcie będą udzielać radcowie prawni lub adwokaci 
wyznaczeni przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie lub 
Okręgową Radę Adwokacką w Rzeszowie. 

  

       2)  w lokalu biurowym w Rzeszowie przy ul. Batorego 9 

Harmonogram działania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej: 

Poniedziałek: od godz. 1130 do 1530 , 

Wtorek:           od godz. 1130 do 1530, 

Środa              od godz. 1130 do 1530, 

Czwartek         od godz. 1130 do 1530, 

Piątek              od godz. 1130 do 1530. 

Porad prawnych w punkcie będą udzielać organizacje pozarządowe 
wyłonione w otwartym konkursie ofert. 

   

W razie dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych) punkty 
nie będą czynne. 
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