Zarządzenie 22/2020
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 1 kwietnia 2020 roku
w

sprawie

szczególnych

form

udzielania

pomocy

dla

społeczności

lokalnej

Gminy-Miasto Działdowo w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej lub
możliwością wystąpienia sytuacji kryzysowej na terenie Gminy-Miasto Działdowo
wynikającej z rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 t. j. z późn. zm.), a także w związku z art. 21b ustawy z dnia 26
kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1398 z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:
§1
1.Określam szczegółowe formy udzielania pomocy społeczności lokalnej Gminy- Miasto
Działdowo w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej lub możliwością wystąpienia
sytuacji kryzysowej na terenie Gminy-Miasto Działdowo wynikającej rozprzestrzeniania się
wirusa SARS-CoV-2.
2. Pomoc, o której mowa w ust. 1 w szczególności może być udzielona przebywającym na
terenie Gminy-Miasto Działdowo:
a) osobom objętym kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym w rozumieniu ustawy
z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych ludzi
(Dz. U. z 2019, poz. 1239 t. j. z późn. zm.),
b) osobom starszym, które nie maja możliwości zorganizowania pomocy we własnym
zakresie w tym w ramach pomocy rodziny,
c) osobom niepełnosprawnym, które nie maja możliwości zorganizowania pomocy we
własnym

zakresie

w

tym

w

ramach

pomocy

rodziny,

d) osobom samotnym, które nie mają możliwości zorganizowania pomocy we własnym
zakresie, w tym w ramach pomocy rodziny.
§2
1. Wykaz szczególnych form pomocy obejmuje:
a) zapewnienie pomocy w formie posiłku lub produktów żywnościowych,
b) przyznanie usług opiekuńczych dla osób po leczeniu szpitalnym,

c) zaopatrzenie w materiały higieniczne,
d) pomoc w dostarczeniu leków zaleconych przez lekarza,
e) pomoc psychologiczną,
f) udzielenie schronienia osobie bezdomnej,
g)

organizację

pomocy

udzielanej

przez

wolontariuszy,

organizacje

pozarządowe

i inne podmioty zaangażowane w pomoc osobom potrzebującym,
h) przyznanie w uzasadnionych przypadkach mieszkańcom Gminy-Miasto Działdowo
zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup leków i środków higienicznych oraz środków
czystości po spełnieniu kryteriów dochodowych obowiązujących w pomocy społecznej,
i) indywidualną i niezbędną pomoc przy załatwieniu pilnych i terminowych spraw
urzędowych będących w gestii Burmistrza Miasta Działdowo oraz innych organów
administracji publicznej na terenie Gminy-Miasto Działdowo,
j) udzielenie innych form pomocy na zasadach określonych w przepisach o pomocy
społecznej.
§3
1. Uwzględnienie osoby do objęcia szczególną formą pomocy następuje na wniosek osoby
ubiegającej się o pomoc lub jej opiekuna prawnego.
2. Podanie wraz z opisem trudnej sytuacji może być złożone w jednej z następujących form:
a) pisemnej na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Władysława Jagiełły 30,
13-200Działdowo,
b) za pomocą środków komunikacji elektronicznej: sekretariat@mopsdzialdowo.pl,
c) telefonicznie: 23 697-09-80,
3. Podania będą weryfikowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Działdowie.
§4
Do kontaktów dotyczących szczególnych form udzielania pomocy ujętych
w niniejszym zarządzeniu wyznaczam Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we
współpracy z Komendantem Straży Miejskiej w Działdowie.
§5
Wykonanie
Kryzysowego.

zarządzenia

powierzam

Naczelnikowi

Wydziału

Zarządzania

§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Miasta Działdowo
/-/ Grzegorz Mrowiński

