ZARZĄDZENIE NR 38/2022
BURMISTRZA MSZCZONOWA
z dnia 6 maja 2022 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 24/22 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 ze zm.) 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. 5155) zarządzam, co następuje:
§ 1. W §1. ust. 1 Zarządzenia Nr 24/22 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia form i trybu
udzielania pomocy obywatelom Ukrainy wprowadza się następujące zmiany:
1) w pkt 7) kropkę zastępuje się średnikiem;
2) po pkt 7) dodaje się pkt 8), pkt 9) i pkt 10) o następującym brzmieniu:
„8) zapewnienie możliwości nieodpłatnego wykonania fotografii potrzebnej do złożenia przez obywatela
Ukrainy wniosku o nadanie numeru PESEL polegać będzie na skierowaniu obywatela Ukrainy do
zakładu fotograficznego, w którym będzie mógł nieodpłatnie wykonać zdjęcie”;;
9) zapewnienie możliwości nieodpłatnego odbycia przez pełnoletniego lub niepełnoletniego obywatela
Ukrainy kursu lub szkolenia lub zajęć z zakresu: nauki języka polskiego, nauki zawodu, nauki innych
umiejętności lub nabycia uprawnień przydatnych do podjęcia zatrudnienia i wykonywania pracy na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
10) pokrycie kosztów zakupu leków potrzebnych obywatelom Ukrainy polegać będzie na zapłaceniu faktury
wystawionej przez sprzedawcę na obywatela Ukrainy i dostarczonej przez obywatela Ukrainy do
Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie.
§ 2. W § 2 Zarządzenia Nr 24/22 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia form i trybu udzielania
pomocy obywatelom Ukrainy wprowadza się następujące zmiany: pkt 1) otrzymuje brzmienie:
„1) w zakresie wymienionym w § 1 ust. 1 pkt 2-10 Dyrektorowi Gminnego Centrum Informacji
w Mszczonowie;”.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 maja 2022 roku i znajduje zastosowanie do pomocy
zapewnionej obywatelom Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r.
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