ZARZĄDZENIE NR 24/22
BURMISTRZA MSZCZONOWA
z dnia 31 marca 2022 r.
w sprawie określenia form i trybu udzielania pomocy obywatelom Ukrainy
Na podstawie art. 12 ust. 5 i art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583) w związku
z Uchwałą Nr XLV/394/22 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zakresu
pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy (Dz. U. Woj. Maz. z 2022 r., poz. 3875) zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Określam możliwe formy udzielania pomocy obywatelom Ukrainy, o których mowa
w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem
zbrojnym na terytorium tego państwa, w następujący sposób:
1) pomoc polegająca na zakwaterowaniu i finansowaniu kosztów z tym związanych będzie odbywała się
poprzez:
a) w miarę możliwości lokalowych Gminy, zakwaterowanie w obiektach lub w ich częściach, będących
w posiadaniu Gminy w szczególności na podstawie tytułu własności, umowy użyczenia lub umowy
najmu,
b) ponoszenie przez Gminę opłat za czynsz, media, wywóz odpadów i nieczystości, ponoszenie kosztów
przystosowania obiektów do zakwaterowania i przeglądów obiektów, etc.;
2) zapewnienie pomocy żywnościowej będzie odbywało się poprzez zakup żywności przez Gminę oraz
przekazywanie obywatelom Ukrainy artykułów spożywczych otrzymanych przez Gminę od podmiotów
trzecich w wyznaczonym punkcie pod nazwą „Centrum Pomocy Ukrainie” zlokalizowanym
w Mszczonowie;
3) zapewnienie środków czystości, higieny osobistej oraz innych produktów będzie odbywało się poprzez
zakup ww. artykułów przez Gminę oraz przekazywanie obywatelom Ukrainy środków czystości, higieny
osobistej oraz innych produktów otrzymanych przez Gminę od podmiotów trzecich w wyznaczonym
punkcie pod nazwą „Centrum Pomocy Ukrainie”;
4) zapewnienie pomocy rzeczowej innej niż wymieniona w pkt 3 powyżej będzie odbywało się poprzez zakup
ww. artykułów przez Gminę oraz przekazywanie obywatelom Ukrainy pomocy rzeczowej otrzymanej od
podmiotów trzecich w wyznaczonym punkcie pod nazwą „Centrum Pomocy Ukrainie” zlokalizowanym
w Mszczonowie;
5) koordynacja zatrudnienia odbywała się będzie poprzez przyjmowanie ofert pracy od pracodawców oraz
przyjmowanie, przetwarzanie (w tym tłumaczenie) i udostępnianie pracodawcom zgłoszeń osób chętnych
do podjęcia zatrudnienia, umożliwienie nieodpłatnego wykonania fotografii w celach rekrutacji,
umożliwienie nieodpłatnego uczestnictwa w kursach języka polskiego w celu usprawnienia procesu
zatrudnienia;
6) prowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej działań Gminy na rzecz obywateli Ukrainy będzie odbywało
się poprzez przekazywanie wszelkich informacji telefonicznie, on-line oraz bezpośrednio zainteresowanym
osobom;
7) prowadzenie akcji informacyjnej dla podmiotów, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie
obywatelom Ukrainy będzie odbywała się poprzez przekazywanie wszelkich informacji telefonicznie, online, bezpośrednio zainteresowanym oraz organizowaniu spotkań dla mieszkańców, którzy zapewniają
zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.
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2. Pomoc obywatelom Ukrainy, w formach określonych w ust. 1, będzie udzielana z urzędu lub na
podstawie wniosku złożonego przez osobę zainteresowaną. Wniosek należy złożyć w dowolnej formie
pisemnej osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad.miejski@mszczonow.pl, skrzynki
ePUAP lub poczty tradycyjnej. Wniosek zostanie rozpatrzony w terminie 30 dni od daty jego wpływu do
Urzędu Miejskiego w Mszczonowie, a informacja o sposobie jego rozstrzygnięcia przesłana do wnioskodawcy
w dowolnej formie pisemnej.
3. W celu zapewnienia właściwego przebiegu akcji informacyjnej zobowiązuję wszystkie jednostki Gminy
Mszczonów, świadczące pomoc obywatelom Ukrainy, do bezzwłocznego przekazywania wszelkich informacji
dotyczących świadczenia tejże pomocy oraz innych istotnych informacji związanych z pobytem obywateli
Ukrainy, w zakresie dotyczącym zadań realizowanych przez daną jednostkę. Informacje należy przekazywać
w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej do Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam:
1) w zakresie wymienionym
w Mszczonowie;

w§

1 ust. 1 pkt 2-6

Dyrektorowi

Gminnego

Centrum

Informacji

2) w zakresie wymienionym w § 1 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 7 Dyrektorowi Centrum Usług Społecznych
w Mszczonowie.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 2022 roku z mocą obowiązującą od dnia 24 lutego
2022 r.

Burmistrz Mszczonowa
mgr inż. Józef
Grzegorz Kurek
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