
Zarządzenie nr 27 /2020 

Wójta Gminy Nieborów 

z dnia 26 marca 2020 roku 

w sprawie określenia szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców 

gminy Nieborów na potrzeby zapewnienia ochrony w sytuacji kryzysowej 

lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej w związku z rozprzestrzenianiem 

się COVID-19 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), w związku z art. 21b ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku 

o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 ze zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Na potrzeby zapewnienia ochrony lokalnej społeczności w sytuacji kryzysowej 

lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-

19, określam szczególne formy pomocy mieszkańcom gminy Nieborów. 

2. Ustalam wykaz szczegółowych form udzielania pomocy dla mieszkańców gminy 

Nieborów, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

3. Pomoc, o której mowa w ust. 1, może zostać udzielona osobom: starszym, 

niepełnosprawnym, samotnym, objętym kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym, które 

nie mają możliwości zorganizowania tej pomocy we własnym zakresie, w tym w ramach 

pomocy rodziny. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Nieborowie. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania. 

§ 4. Zarządzenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej Urzędu Gminy 

Nieborów oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. 



Wykaz 

Załącznik do Zarządzenia nr 27/2020 

Wójta Gminy Nieborów 

z dnia 26 marca 2020 roku 

szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności gminy Nieborów 

w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej w związku 

z rozprzestrzenianiem się COVID-19: 

1) pomoc pieniężna: 

a) zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności, leków, środki czystości, środków 

higienicznych oraz innych niezbędnych do funkcjonowania produktów dla osób 

spełniających kryterium dochodowe, określone w ustawie o pomocy społecznej, 

b) świadczenia pieniężne w ramach Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek 

w szkole i w domu" na lata 2019-2023, dla osób spełniających kryterium dochodowe, 

c) paczki żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-

2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019, spełniających 

kryterium dochodowe; 

2) pomoc niepieniężną: 

a) pomoc psychologiczna poprzez kontakt telefoniczny w sytuacjach: 

- załamań i kryzysów osobistych związanych z izolacją po poddaniu kwarantannie 

lub nadzorowi epidemiologicznemu, 

- straty członka rodziny lub osoby bliskiej w rezultacie zachorowania na COVID-19, 

b) zakup dostarczanie posiłków lub niezbędnych artykułów spożywczych 

i higienicznych, przy czym koszty zakupu ponosi wnioskodawca pomocy, 

c) zakup i dostarczenie leków, zleconych przez lekarza, przy czym koszty zakupu ponosi 

wnioskodawca pomocy, 

d) usługi opiekuńcze dla osób po leczeniu szpitalnym, które wymagają tego rodzaju 

pomocy, a nie mają możliwości zorganizowania jej we własnym zakresie, w tym 

w ramach pomocy rodziny, 

e) świadczenie niezbędnych informacji telefonicznych dotyczących pomocy społecznej 

oraz koordynowanie akcji pomocowej. 


