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Zarzqdzenie Nr I t22
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwion ka-Leszczyny

z dnia 22 kwietnia 2022 r.

w sprawie okre6lenia form i trybu udzielania pomocy obywatelom Ukrainy
w zwiqzku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego paistwa

Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie
gminnym (t.j. Dz.U. 22022 r., poz. 559 ze zm.) oraz ar1.12 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 12
marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiqzku z konfliktem zbrojnym na
terytorium tego pahstwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.), w zwiqzku z $ 3 Uchwaly
Nr XLV|li468/22 Rady Miejskiej w Czenvionce-Leszczynach z dnia 5 kwietnia 2022 r.

w sprawie okreSlenia zakresu pomocy zapewnianej obywatelom Ukrainy w zwiqzku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego paistwa (Dz. Urz. Woj. Sl zdniaT kwietnia
2022 r. po2.2311), zazqdzam, co nastgpuje:

s1
Ustalam nastqpujqce formy pomocy zapewnianej obywatelom Ukrainy w zwiqzku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego paistwa oraz tryb jej udzielania w ramach
zadari objqtych Uchwalq Nr XLVII/468i22 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie okreSlenia zakresu pomocy zapewnianej
obywatelom Ukrainy w zwiqzku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego paistwa
(Dz.Urz. woj. St zdniaT kwietnia 2022r.po2.2311):

1)

zapewni6 zakwaterowania.

- realizowane jest w formie nieodplatnego udostgpnienia lokalu z zastosowaniem
nastQpujqcego trybu:

l. Mieiski OSrodek Soortu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach (MOS|R):

a) wykorzystuje do potrzeb tymczasowego zakwaterowania pomieszczenia
znajdujqce siq na parterze oddanego mu w trwaly zarzqd budynku, zlokalizowanego
przy ulicy WolnoSci 24 w Czerwionce - Leszczynach, wyposa2one w l62ka polowe,
a takze pomieszczenia pzeznaczone do u2ytku wsp6lnego, w tym: pomieszczenia
z natryskami iWC. W udostepnianych pomieszczeniach zapewniony jest dostqp do
sieci lnternet, wyposa2enie pomieszczeri mo2e ulega6 zmianie,
b) MOS|R udostQpnia pomieszczenia wskazane w lit.a uchod2com skierowanym
przez O6rodek Pomocy Spolecznej w Czerwionce-Leszczynach (OPS) lub inne
podmioty,
c) MOSiR odpowiada za utrzymanie sprawno5ci technicznej przekazanych
pomieszczeri, jak r6wnie2 urzqdzefi stanowiqcych ich wyposa2enie,
d) MOS|R ponosi koszty zuzycia medi6w dostarczanych do budynku (woda,
centralne ogrzewanie, energia elektryczna, ciepla woda u2ytkowa), rozliczei za
wyw6z odpad6w komunalnych, a takze kosztow zwiqzanych z utrzymaniem budynku
oraz obiekt6w znajduj4cych siq na terenie wokol budynku,
e) MOSiR opracuje regulamin korzystania z udostqpnionych pomieszczefi,
f) OPS zawiera kontrakt socjalny z uchod2cami korzystajqcymi z pomieszczefi,



ll. Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczvnach (ZGM):

a) przystosuje do potrzeb tymczasowego zakwaterowania pomieszczenia znajdujqce
siq na parterze i I piqtrze oddanego mu w u2yczenie budynku, zlokalizowanego przy

ulicy Mtyriskiej 21a w Czerwionce - Leszczynach (nr dzialki 49621220), wyposa2one
w szafy, sofy, stoliki oraz krzesla (dotyczy pomieszczei przeznaczonych do
indywidualnego zakwaterowania), a tak2e pomieszczenia ptzeznaczone do u2ytku
wsp6lnego, w tym:

- kuchnig wyposazonq w pralkq, suszarkq, zmywarkq, lod6wkg, piec elektryczny
czteropa ln ikowy, mikrofal6wkg,

- Swietlicg wyposazonq w telewizor, stoly oraz lawy, deskq do prasowania oraz
2elazko,

- pomieszczenia z natryskami i WC;
w udostqpnianych pomieszczeniach zapewniony jest dostgp do sieci lnternet oraz
mo2liwo56 korzystania z telewizji naziemnej; wyposazenie pomieszczefi mo2e ulegad
zmian ie.
b) ZGM udostgpni pomieszczenia wskazane w lit.a uchodzcom skierowanym pzez
OSrodek Pomocy Spolecznej w Czerwionce-Leszczynach (OPS) lub inne podmioty,
c) OPS w spos6b ciqgly informuje ZGM o ka2dorazowej zmianie w zakresie liczby
os6b zakwaterowanych w pomieszczeniach budynku,
d) ZGM na podstawie otrzymywanych informacji, o ktorych mowa w lit.c sklada
w Urzqdzie Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach (UGiM) deklaracjq dotyczqcq
gospodarowania odpadami,
e) ZGM odpowiada za utrzymanie sprawnoSci technicznej przekazanych
pomieszczeh, jak r6wnie2 urzqdzeh stanowiqcych ich wyposa2enie,
f) ZGM ponosi koszty zu2ycia medi6w dostarczanych do budynku (woda, centralne
ogrzewanie, energia elektryczna, ciepla woda uzytkowa), rozliczeh za v,ryw6z
odpad6w komunalnych, a takZe koszt6w zwiqzanych z utrzymaniem budynku oraz
obiekt6w znajdujqcych siq na terenie wok6l budynku,
g) ZGM opracuje regulamin korzystania z udostqpnionych pomieszczei,
h) OPS zawiera kontrakt socjalny z uchod2cami korzystajqcymi z pomieszczefi,

2)

ortopedvcznvch. w tym okularow korekcyjnvch i kuli ortopedycznych. innvch
produkt6w i material6w.

- w zakresie calodziennego wy2ywienia zbiorowego realizowane jest w formie
zakupu posilk6w przygotowywanych ptzez podmiot prowadzqcy dzialalno6c
gospodarczq w tym zakresie z zastosowaniem nastqpujqcego trybu:
a) zapotrzebowanie na iloS6 posilkow w danym dniu ustalajq pracownicy OPS
i przekazujq informacjg o zapotrzebowaniu do podmiotu dysponujqcego stol6wkq,
z kt6rym OPS zawarl stosowanA umowe,
b) wyzywienie realizowane jest w formie cateringu (obiad) przez podmiot
przygotowujqcy posilki i dostarczany do miejsca pobytu uchod2c6w oraz poptzez
zakup Srodk6w spo2ywczych do przygotowania pozostalych posilk6w (Sniadanie
i kolacja) w sposob wskazany przez pracownika OPS,
c) zaplatg za wykonanq uslugq dokonuje OPS na podstawie faktur wystawionych
przez wykonawc6w uslug,



- w zakresie Swiadczen innych ni2 zapewnienie calodziennego wy2ywienia
zbiorowego realizowane jest w formie zakupu stosownego Swiadczenia u podmiotu
prowadzqcego dzialalno6c gospodarczq w tym zakresie, dokonywanego przez OPS
po stwierdzeniu potrzeby przez pracownika socjalnego O6rodka. Zaplaty za zakup
stosownego Swiadczenia dokonywal bgdzie OPS na podstawie faktury wystawionej
przez wykonawce Swiadczenia,

3) udzielanie niezbednej pomocv psvcholog icznei.

- nastqpuje w formie zakupu uslugi u podmiotu prowadzqcego dzialalnoSd
gospodarczq w tym zakresie idokonywane jest z zastosowaniem nastgpujqcego
trybu:
a) pracownik socjalny, a w wypadku innych ni2 OPS jednostek organizacyjnych
dyrektor danej jednostki, zglasza potrzebq zapewnienia pomocy psychologicznej
okreSlonej osobie/rodzinie,
b) Dyrektor OPS zleca wykonanie uslugi wskazujqc miejsce jej Swiadczenia,
c) zaplatq za wykonanq uslugq dokonywal bqdzie OPS na podstawie faktury
wystawionej przez wykonawcg uslugi,

4) doradztwo oraz wsparcie organizacyine. rzeczowe i finansowe
w dostQpie do uslug publicznvch w zakresie pomocy spolecznei i o6wiaty.

- realizowane jest przez pracownik6w jednostek organizacyjnych gminy, w formach
stosownych do zglaszanych potrzeb, z zastosowaniem nastgpujqcego trybu:
a) Dyrektor OPS po uzyskaniu informacji o potrzebie udzielenia doradztwa lub

wsparcia w okre6lonej sprawie poleca udzielenie pomocy wyznaczonemu
pracownikowi OPS, albo informuje o potrzebie udzielenia pomocy kierownika
wlaSciwej jednostki organizacyjnej,
b) pomocy udziela pracownik jednostki organizacyjnej wskazany przez kierownika tej
jednostki,

5) udzielanie pomocy organizacyjnej w dosteoie do rynku pracy.

- realizowane jest w formie udostqpniania ofert pracy pozyskanych z Powiatowego
Urzqdu Pracy w Rybniku oraz od przedsiqbiorc6w z zastosowaniem trybu kontakt6w
bezpoSrednich migdzy uchod2cami poszukujqcymi zatrudnienia a pracownikiem

OPS,

6)

organizacyjnego i organizacie pozarzEdowe,

- realizowana jest w formach wskazanych w odrqbnych przepisach z zastosowaniem
przewidzianego w nich trybu, z uwzglqdnieniem konieczno6ci zapewnienia dostqpu
uchod2com do informacji oraz niezbqdnej koordynacji dzialan, kt6rq zapewni
Naczelnik \Arldzialu Zarz4dzania Kryzysowego i Ochrony Srodowiska,

7) bezplatnv transoort, o ktorvm mowa w art. 52 ustawy o oomocv obywatelom
Ukrainy w zwiqzku z konfliktem zbrojnvm na terytorium tego paistwa.

- realizowany jest w formie zakupu uslugi u podmiotu prowadzqcego dzialalno66
gospodarczq w tym zakresie, z zastosowaniem nastqpujqcego trybu:
a) Naczelnik \A/ydzialu Edukacji na podstawie informacji uzyskanych od dyrektor6w
szkol i przedszkoli stwierdza potrzebg bqdZ brak potrzeby organizacji dla dzieci
i uczniow bqdqcych obywatelami Ukrainy bezplatnego transportu do miejsc, w
kt6rych zapewnia im siq ksztalcenie, wychowanie i opiekq,



b) Burmistrz udziela zamowienia na uslugg pzewozu,
c) rozliczenia koszt6w zadania dokonuje sie na podstawie faktury,
d) zlecajqc wykonanie uslugi przewozu Burmistrz zapewnia w czasie przewozu
opiekq dzieciom korzystajqcym z wychowania przedszkolnego i objqtym
obowiqzkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz uczniom, kt6rym
zapewniono ksztalcenie, wychowanie i opiekq w gminnych jednostkach o6wiatowych,

8)
art.53 ustaw o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiezku z konfliktem zbroinym na
tervtorium tego pahstwa.

- realizowane sq w formie i trybie wskazanym w rozdziale 8a ustawy z dnia 7
wrze6nia 199'l r. o systemie oSwiaty (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1915 ze zm.) z
zastrze2eniem art.53 ust.2-4 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiqzku z
konfliktem zbrojnym na terytorium tego paistwa (Dz.U.22022 r. poz.583 ze zm.),

9) finansowanie wv2vwienia w stol6wkach szkolnvch i przedszkolnych.

- realizowane jest w formie zakupu posilk6w przygotowywanych w danej stol6wce
zgodnie z ustawq z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej (t.j.Dz.U. z 2021 r.

po2.2268 ze zm.)

10) oplaty za przedszkola

- forma itryb udzielania pomocy w tym zakresie realizowane sq w drodze odrgbnej
uchwaly Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z zastosowaniem trybu
przewidzianego w arl.52 ust.2 ustawy z dnia 27 pa2dziernika 2017r.
o finansowaniu zadah oSwiatowych (t.j. Dz.U.22021r. poz. 1930)

s2
Zobowiqzujg do wykonania zada6, kt6rych formy itryb okre6lono w par.1:

1) Dyrektora OPS - w zakresie obejmujqcym zadania wskazane w g 1 pkt 1.1

i pkt. 1.11, 2, 3, 4, 5, 8 i I,
2) Dyrektora MOS|R - w zakresie obejmujqcym zadania wskazane w g 1 pkt

1.t,
3) Dyrektora ZGM - w zakresie obejmujqcym zadanie wskazane w g 1 pkt

1.il,
4) Naczelnika \A[dzialu Zazqdzania Kryzysowego i Ochrony Srodowiska

Uzgdu Gminy i Miasta - w zakresie obejmujqcym zadania wskazane w g
1 pkt 6,

5) Naczelnika Wydzialu Edukacji Urzqdu Gminy i Miasta - w zakresie
obejmujqcym zadania wskazane w $ 1 pkt 7,

6) Dyrektor6w Szk6l Podstawowych i Przedszkoli - w zakresie obejmujqcym
zadaniawskazane w $ 1 pkt 10.

s3
Zazqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania
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