
ZARZl\DZENIE NR 0050.24.2020 

WDJTA G~INY SLUBICE 


z dnia 18! rnarca 2020 r. 

w sprawie: okreslenia szczegolnych form udzielania pomocy mieszkancom gminy 
Stnbice w zwhlZku z sytuacj~ kryzysow~ w celu zapobiegania rozprzestrzeniania si,( 

choroby za~aznej COVID-19 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy!z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'}dzie gminnyrn 
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.l) yv zwi¢U z art. 21 b ustawy z dnia 26 kwietnia 
2007 r. 0 zarz'}dzaniu kryzysowym (t.j. :Dz. U. z 2019 r., poz. 1398 ze zm.2), w celu 
zapobiegania, przeciwdzialania i zwalc:qnia COV1D-19, innych chor6b zakainych oraz 
wywolywanych nimi sytuacji kryzysowych, zarz'}dzam co nast((puje: 

§ 1 
1. 	 Ustalam wykaz szczeg6lnych form udzielania pomocy mieszkailcom gminy Slubice: 

1) dostarczanie niezb((dnych artyIcill6w spoZywczych i higienicznych tzw. pierwszej 
I 

potrzeby, osobom starszym, rpepelnosprawnym, samotnym, kt6re nie rnaj'} 
rnozliwosci zorganizowania ichi we wlasnym zakresie poprzez osoby ustawowo 
zobowi'}Zane do opieki nad nirni oraz osobom pozostaj'}cym w trakcie 
kwarantanny domowej; 

2) 	 udzielanie w niezb((dnym zakr~sie telefonicznej informacji zwi'}zanej z opiek'} 
spoleczn'}. 

2. 	 Koszty zakupu artyku16w spoZyWczych i higienicznych ponosi wnioskodawca 
pomocy. 

3. 	 Zobowi'}ZUj(( Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Slubicach do przyjmowania w 
drodze teleinformatycznej oraz weryfikowania wniosk6w os6b wymagaj'}cych 
wsparcia lub ich opiekun6w prawnxch, a takZe koordynowanie dzialail pomocowych. 

4. 	 Zobowi'}zuj(( Gminny Osrodek Pqrnocy Spolecznej w Slubicach do informowania 
odpowiednich sruzb i organ6w q nieuzasadnionym uchylaniu si(( od obowi'}zku 
swiadczenia opieki przez osoby ust~wowo zobowi'}Zane do opieki. 

§2 
Wykonanie zarz'}dzenia powierza sj(( Kierownikowi Gminnego Osrodka Pomocy 
Spolecznej w Slubicach. 

§3 
Zarz'}dzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania i podlega wywieszeniu na tablicy 
ogloszen Urz((du Gminy Slubice oraz tablicach ogloszen poszczeg6lnych solectw a takZe 
ogloszeniu w BIP. 

1 Zmiany do ustawy opublikowano w Dz.U. z 2019r., poz.B09, poz.1S71, poz.1696 i poz.181S 

2 Zmiany ustawy 0publikowano w Dz.U. z 2020r., POi.148, poz.284 i poz.374 


