
ZARZĄDZENIE NR 28/2020 

WÓJTA GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 08.04.2020 r. 

 

w sprawie określenia szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Gminie 

Kawęczyn 

 

Na podstawie art. 21b ust. 1 i 2 ustawy z 26 kwietnia 2007  r. o zarządzaniu kryzysowym 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1398, ze zm.) i art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990  r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, ze zm.) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Na potrzeby zapewnienia ochrony lokalnej społeczności w sytuacji kryzysowej lub 

możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, określam szczególne formy udzielania pomocy dla lokalnej 

społeczności w Gminie Kawęczyn. 

§ 2 

 

 

Ustalam wykaz szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy 

Kawęczyn, w szczególności dla osób starszych, niepełnosprawnych, osób samotnych, a także 

osób objętych kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym, które nie mają możliwości 

zorganizowania jej we własnym zakresie. Pomoc ta obejmuje: 

a) zapewnienie i dostarczanie posiłku lub produktów spożywczych; 

b) zakup i dostarczanie leków i innych niezbędnych do przetrwania artykułów pierwszej 

potrzeby; 

c) udzielenie schronienia; 

d)  przyznanie zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup leków i artykułów 

gospodarstwa domowego- po spełnieniu kryteriów dochodowych obowiązujących w 

pomocy społecznej; 

e) interwencję kryzysową oraz specjalistyczne poradnictwo psychologiczne; 

f)  indywidualną  i niezbędną pomoc przy załatwianiu pilnych  spraw urzędowych 

będących w kompetencji  Wójta Gminy Kawęczyn; 

g)   kontakt telefoniczny z osobami objętymi kwarantanną, w celu ustalenia ich aktualnej 

sytuacji oraz potrzeb; 

h) przyznanie usług opiekuńczych   po leczeniu szpitalnym; 

i)    zaopatrzenie w środki ochrony osobistej: 

j)   udzielenie innych form pomocy na zasadach określonych w przepisach o pomocy 

społecznej. 

 



§ 3 

 

Uwzględnienie w wykazie szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców w 

Gminie Kawęczyn, o której mowa w § 2, następuje na wniosek osoby wymagającej wsparcia 

lub jej opiekuna prawnego stanowiącego załącznik do nin. zarządzenia. 

 

§ 4 

 

Jednostką właściwą do przyjmowania, w formie elektronicznej lub telefonicznej, oraz 

weryfikowania wniosków osób wymagających wsparcia lub ich opiekunów prawnych, a także 

koordynowania działań pomocowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kawęczynie 

. 

 § 5 

 

Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kawęczynie, a 

także opublikowaniu na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kawęczynie. Ponadto 

informację o sporządzeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 

przyjęty. 

§ 7 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Kawęczynie. 

§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

       /-/ Jan Nowak 

 Wójt Gminy Kawęczyn 


