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UCHWALA NR XV/ 91/15 
RADY GMINY ZAPOLICE 

z dnia 28 grudnia 2015 r. 
w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji 

zadania z zakresu administracji rz^dowej polegaj^cego na udzielaniu nieodpiatnej 
pomocy prawnej. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) w zwiazku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 
2015 r. o nieodpiatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255), 
Rada Gminy Zapolice uchwala, co nast^puje: 

§ 1, Wyraza si^ zgod^ na zawarcie porozumienia z Powiatem Zdunskowolskim 
w sprawie realizacji zadania z zakresu administracji rz^dowej polegaj^cego na udzielaniu 
nieodpiatnej pomocy prawnej. 

§ 2. Projekt porozumienia stanowi zat^cznik do niniejszej uchwaly. 
§ 3. Wykonanie uchwaly powierza si^ Wojtowi Gminy Zapolice. 
§ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia. 
§ 5. Uchwala podlega podaniu do publicznej wiadomosci poprzez jej wywieszenie 

na tablicy ogloszeh w budynku Urz^du Gminy Zapolice oraz zamieszczeniu na stronach 
intemetowych Gminy Zapolice. 



Zalijcznik do Uchwaty Nr XV/91/15 
Rady Gminy Zapolice 

z dnia 28 grudnia 2015 r. 

POROZUMIENIE 
w sprawie realizacji zadania z zakresu administracji rzqdowej polegaj^cego na udzielaniu nieodpiatnej 

pomocy prawnej. 
zawarte dnia w Zduhskiej Woli 
pomi^dzy: 
Powiatem Zdunskowolskim ul. Zlotnickiego 25, 98-220 Zdunska Wola 
w imieniu, ktorego dziata Zarz^d Powiatu Zdunskowolskiego reprezentowany przez: 
Starost^ Zdunskowolskiego - Wojciecha Rychlika, 
Wicestarost^ Zdunskowolskiego - Marcina Lab^dzkiego, 
zwanego dalej „Powiatem", 
a , , 
Gmin^ Zapolice 
reprezentowany przez: 
Wojta Gminy - Witolda Oleszczyka 
zwany dalej „Gmin4"' 
o nast^pujycej tresci: 

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest okreslenie zasad realizacji zadania z zakresu 
administracji rzydowej polegajycego na udzielaniu nieodpiatnej pomocy prawnej. 

§ 2. 1. W celu realizacji zadania okreslonego w § 1. Gmina zobowiyzuje si^ 
nieodplatnie udostepnic Powiatowi lokal gminny o powierzchni 12 m polozony na 1 pi^trze 
w budynku Urz^du Gminy Zapolice w Zapolicach, ul. Plac Strazacki 5, na potrzeby 
prowadzenia punktu nieodpiatnej pomocy prawnej . 
2. Gmina oswiadcza, iz lokal okreslony w ust. 1 ma dost^p do sieci energetycznej, 
telefonicznej, teleinformatycznej oraz jest wyposazony w zamykany szaf^. 
3. Gmina oswiadcza, iz usytuowanie lokalu zapewni latwy dost^p osobom uprawnionym do 
punktu nieodpiatnej pomocy prawnej oraz zachowania poufnosci przy udzielaniu nieodpiatnej 
pomocy prawnej. 

§ 3. Gmina udost^pni lokal, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 w dniach pracy Urz^du 
Gminy Zapolice tj: 
1) w poniedzialek w godzinach 12^^ - 16̂ *̂ ; 
2) wtorek i piytek w godzinach 11 ''̂  - 15"* ;̂ 
3) sroda i czwartek w godzinach 9*'*' - 13̂ *̂ . 

§ 4.1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreslony poczywszy od 01.01.2016 r. 
2. Rozwiyzanie porozumienia moze nastypic za wypowiedzeniem dokonanym na cztery 
miesiyce przed koiicem roku kalendarzowego. 

§ 5. Porozumienie zostaje sporzydzone w czterech jednobrzmiycych egzemplarzach, 
po dwa dla kazdej ze stron. 



§ 6. W sprawach nieuregulowanych w porozumieniu zastosowanie majy wlasciwe 
przepisy prawa. 

§ 7. Porozumienie podlega ogloszeniu w Dziermiku Urz^dowym Wojewodztwa 
Lodzkiego. 

POWIAT GMINA 


