
Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie znów stacjonarnie

Utworzono: czwartek, 10 czerwca 2021 08:16

Powiat leszczyński wznowi od 1 lipca br. udzielanie porad prawnych w punktach nieodpłatnej

pomocy prawnej w formie stacjonarnej.

Wskutek zagrożenia epidemicznego związanego z pandemią koronawirusa, od ub.r.

świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie leszczyńskim odbywa się wyłącznie

telefonicznie lub mailowo.  

Z dniem 1 lipca br. udzielanie porad prawnych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w

powiecie leszczyńskim zlokalizowanych w każdej gminie odbywać się będzie znów w formie

stacjonarnej podczas rozmowy z prawnikiem. Jedynym wyjątkiem jest Rydzyna, gdzie w

związku z remontem pomieszczeń siedziby SOSW do końca sierpnia br. punkt nadal będzie

zamknięty dla obsługi stacjonarnej. 

W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa

obywatelskiego należy skontaktować się ze Starostwem Powiatowym w Lesznie:

- telefonicznie - 65 529 68 01 - w poniedziałki w godz. 8:00 - 16:00 oraz od wtorku do piątku

w godz. 7:00 - 15:00 ;

- za pośrednictwem skrzynki e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed

spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

document.getElementById('cloake9b75bc3d3544fa2c79d9500199dbf00').innerHTML = ''; var

prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var

addye9b75bc3d3544fa2c79d9500199dbf00 = 'starostwo' + '@';

addye9b75bc3d3544fa2c79d9500199dbf00 = addye9b75bc3d3544fa2c79d9500199dbf00 +

'powiat-leszczynski' + '.' + 'pl'; var addy_texte9b75bc3d3544fa2c79d9500199dbf00 =

'starostwo' + '@' + 'powiat-leszczynski' + '.' +

'pl';document.getElementById('cloake9b75bc3d3544fa2c79d9500199dbf00').innerHTML +=

''+addy_texte9b75bc3d3544fa2c79d9500199dbf00+''; ;

- przez stronę www:   https://np.ms.gov.pl

 

Harmonogram dyżurów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie leszczyńskim

Krzemieniewo, budynek Urzędu Gminy

środa - godz. 8.00-12.00

piątek - godz. 12.00-16.00

Lipno, budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie

czwartek - godz. 14.00-18.00

piątek - godz. 11.00-15.00

Osieczna, budynek Urzędu Gminy

czwartek - godz. 8.00-12.00
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Rydzyna, budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego

wtorek - godz. 12.00-16.00 (czasowo nieczynny ze względu na remont pomieszczeń - porady

udzielane są telefonicznie lub mailowo)

Święciechowa, budynek Urzędu Gminy

poniedziałek - godz. 8.00-12.00

Wijewo, budynek Gminnej Biblioteki Publicznej

środa - godz. 12.00- 16.00

Włoszakowice, budynek Urzędu Gminy

poniedziałek - godz. 11.00 – 15.00

wtorek - godz. 8.00 – 12.00
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