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,.., :,i,,i , (i:u;;v,,. zarzqdzenie N 22
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny

z dnia 14 lipca 2O22 r.

w sprawie zmiany Zarzqdzenia Nr 166/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka'
Leszczyny z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie okre6lenia form i trybu udzielania
pomocy obywatelom Ukrainy w zwiqzku z konfliktem zbroinym na terytorium tego
paistwa.

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1 990 r.

o samorzqdzie gminnym (t.j. Dz.U.22022r., poz. 559 ze zm.) o@zad.. 12ust.4i5ustawy
z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy ob) /vatelom Ukrainy w zwiqzku z konfliktem zbrojnym
na tefiorium tego paristwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.), w zwiqzku z $ 3 Uchwaty
Nr XLVII/468/22 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 5 kwietnia 2022 r.

w sprawie okre6lenia zakresu pomocy zapewnianej obywatelom Ukrainy w zwiqzku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego panstwa (Dz.Urz. Woj. Sl. zdniaT kwietnia2022
r. po2.2311),

zarzqdzam, co nastqpuje :
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W Zarzqdzeniu Nr 166/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22
kwietnia 2022 r. w sprawie okreSlenia form i trybu udzielania pomocy obywatelom Ukrainy
w zwiqzku z konfliktem zbrojnym na tefiorium tego paristwa w $ 1 pkt 1.ll otrzymuje
brzmienie:
,,11. Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach (ZGM):
a) udostgpnia do potrzeb tymczasowego zakwaterowania pomieszczenia znajdujqce
siq na parterze ilpiqhze oddanego mu w uzyczenie budynku, zlokalizowanego przy ul.

Mtyiskiej 21A w Czerwionce-Leszczynach (Nr dzialki 49621220), wyposa2one w szafy,
sofy, stoliki oraz krzesla (dotyczy pomieszczei przeznaczonych do indywidualnego
zakwaterowania), a takze pomieszczenia ptzeznaczone do u2ytku wsp6lnego, w tym:

- kuchnia wyposazona w pralkq, suszarkq, zmywarkq, lod6wkq, piec elektryczny
czteropalnikowy, mikrofal6wkq,

- Swietlice wyposazona w telewizor, stoly oraz lawy, deskq do prasowania oraz
2elazko,

- pomieszczenia z natryskami oraz WC;
W udostqpnionych pomieszczeniach zapewniony jest dostgp do sieci lnternet oraz
mo2liwo56 korzystania z telewizji naziemnej; wyposa2enie pomieszczefi mo2e ulegad
zmianie,
b) ZGM udostgpni bez pobierania oplaty za korzystanie z pomieszczefi
przystosowanych do tymczasowego zakwaterowania os6b, pomieszczenia wskazane w
lit.a uchod2com skierowanym pzez OSrodek Pomocy Spolecznej w Czerwionce-
Leszczynach (OPS),
c) ZGM sklada w Urzqdzie Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach (UGiM)
deklaracjq dotyczqcq gospodarowania odpadami, w imieniu os6b, z kt6rymi zawarta
zostala umowa o korzystanie z pomieszczei przystosowanych do tymczasowego
zakwaterowania obywateli Ukrainy,
d) ZGM odpowiada za utrzymanie sprawnoSci technicznej przekazanych
pomieszczefi, jak r6wnie2 uzqdzefi stanowiqcych ich wyposa2enie,
e) ZGM opracuje regulamin korzystania z udostgpnionych pomieszczei



do tymczasowego zakwaterowan ia obyivateli Ukra iny,
f) zgodnie z zawaftq umowq o korzystanie z pomieszczenia przystosowanego
do tymczasowego zakwaterowania Kozystajqcy zobowiqzany bqdzie uiszcza6
nastgpujqce oplaty niezale2ne od Udostgpniajqcego (ZGM) :

- za zu2ycie wody,

- za podgzanie wody,

- za wyw6z odpad6w komunalnych,

- za energiq elektrycznq,

- za centralne ogrzewanie."
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\Alykonanie zarzqdzenia powierzam Dyrektorowi Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej
w Czerwionce-Leszczynach.
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Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem 01.08.2022r.
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