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W związku z pandemią spowodowaną COVID-l9 i stanem epidemicznym

^lłruaamy

się z prośbąo uruchomienie

telefonicznych porad prawnych dla mieszkańców naszego miasta, Chodzi o pomoc prawną zarówno kierowaną
dla tyskich przedsiębiorców, jak również mieszkńców któtz-y są zatrudnienie na umowach o pracę, umowach
cywilnoprawnych.

Uwżamy, że takię wsparcie jest bardzo potrzebne. Wielu przedsiębiorców, szczególnie tych najmniejszych
potrzebuje wsparcią konsultacji prawnych. Jest potrzeba pomoc w napisaniu wniosków do instytucji typu Zakład

Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Ptacy. Złożenie wniosków o umorzenie, odroczenie podatków cry pomoc w
napisaniu pism o obniżenie czynszów w wynajmowanych lokalach.

Mieszkańcy naszego miasta zatrudnienie na umo}\y o pracę czy cywilnoprawne w niestety najbliższym czasie
będą tracić pracę, bardzo będą potrzebować wsparcia prawników.

Trudna sytuacja finansowa wielu przedsiębiorców nie pozwala na skorzystanie z usług komercyjnych.

Prawnikowi jest łatwiej przebmąó przęz wsrystkie akty prawne obowiązujące

i

wprowadzane

w

związku z

sluacją w jakiej się obecnie znajdujemy, tym samym będzie mógł udzielić informacji mieszkańcowi.
Oczywiście funkcjonują infolinie ZUS, można zadzwonić do Urzędu Pracy czy innej instytucji * jednak jak
pokazuje sluacja nie jest to łatwe zadanie, infolinie są mocno przepełnione.
Dyb,x prawnika mógłby się odbywać dla uzupełnienie wszystkich instytucji w godzinach popołudniowych oraz w
weekendy kiedy nie pracują instytucje typu Urząd Pracy, ZakładUberpieczeń Społeczrych.
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Uzasadnienie istotnego znacz:enia dla miasta: zapewnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkaricom naszego miasta
w trudnym czasie epidemicznym w jakim się znajdujemy, Wsparcie w trudnym czasie dla mieszkńców na§zego
miasta.
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