
 

 

POROZUMIENIE 

z dnia 30 września 2015 r. 

w sprawie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej  

polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej 

zawarte dnia 30.09.2015 r. w Łasku, pomiędzy: Powiatem Łaskim, ul. Południowa 1, 98-100 Łask, w imie-

niu, którego działa Zarząd Powiatu Łaskiego reprezentowany przez: Starostę Łaskiego – Teresę Wesołowską, 

Wicestarostę Łaskiego – Marka Krawczyka, zwanego dalej „Powiatem”, a Gminą Sędziejowice reprezentowa-

ną przez Wójta Gminy – Jerzego Kotarskiego zwaną dalej „Gminą”, o następującej treści: 

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest określenie zasad realizacji zadania z zakresu administracji rządowej 

polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. 

§ 2. 1. W celu realizacji zadania określonego w § 1 Gmina zobowiązuje się nieodpłatnie udostępnić Powia-

towi lokal gminny o powierzchni 20 m² położony na parterze w budynku Urzędu Gminy w Sędziejowicach na 

potrzeby prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. 

2. Gmina oświadcza, iż lokal określony w ust. 1 ma dostęp do sieci energetycznej, telefonicznej, teleinfor-

matycznej oraz jest wyposażony w zamykaną szafę. 

3. Gmina oświadcza, iż usytuowanie lokalu zapewni łatwy dostęp osobom uprawnionym, w tym osobom 

niepełnosprawnym, do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zachowania poufności przy udzielaniu nieod-

płatnej pomocy prawnej. 

§ 3. Gmina udostępni dostęp do lokalu, o którym mowa w § 2 ust. 1, w dniach pracy urzędu, tj. środa w go-

dzinach od 8.00 do 12.00 osobom pisemnie wskazanym przez Powiat. 

§ 4. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. 

2. Rozwiązanie porozumienia może nastąpić za wypowiedzeniem dokonanym na cztery miesiące przed 

końcem roku kalendarzowego. 

§ 5. Porozumienie zostaje sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze 

stron. 

§ 6. W sprawach nieuregulowanych w porozumieniu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa. 
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§ 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.   

 

Powiat 

Starosta Łaski 

Teresa Wesołowska 

Wicestarosta Łaski 

Marek Krawczyk 

Gmina 

Wójt Gminy  

Sędziejowice 

Jerzy Kotarski 
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