ZARZĄDZENIE Nr 29/2022
WÓJTA GMINY KLUCZEWSKO
z dnia 15 marca 2022 r.
w sprawie powołania Gminnego Zespołu ds. koordynacji pomocy mieszkańcom Ukrainy
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 5 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 1372 ze
zm.), oraz art.19 ust. 1, 4, 6 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j.
Dz. U. z 2022 r. poz. 261) w związku z 22 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie
i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 135).
§1. W celu zorganizowania i koordynowania działań na terenie Gminy Kluczewsko, zgodnie
z bieżącymi i kolejnymi wytycznymi Wojewody Świętokrzyskiego związanymi z pomocą
mieszkańcom Ukrainy przybywającymi do Gminy Kluczewsko powołuje się Gminny Zespół ds.
koordynacji pomocy mieszkańcom Ukrainy, dalej „Zespół”.
§2.1. W skład zespołu wchodzą pracownicy Urzędu Gminy Kluczewsko, kierownicy gminnych
jednostek organizacyjnych.
2. Osobowy skład Zespołu stanowi załącznik do Zarządzenia.
§ 3. Do zadań Zespołu należy:
1/ organizacja punktu informacyjnego dla uchodźców z Ukrainy;
2/ organizacja zbiórek żywności i artykułów niezbędnych do życia dla uchodźców z Ukrainy;
3/ organizacja miejsc noclegowych dla uchodźców z Ukrainy;
4/ wszelkie inne działania pomocowe dla uchodźców z Ukrainy.
§ 4. Koordynowanie prac Zespołu powierza się Inspektorowi Urzędu Gminy Kluczewsko
odpowiedzialnemu na prowadzenie spraw z zakresu zarządzania kryzysowego w gminie.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 25.02.2022 r.

WÓJT GMINY
/-/ Pałka Rafał

Załącznik do Zarządzenia NR 29/ 2022
Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 14-03-2022 r.

Osobowy skład Gminnego Zespołu ds. koordynacji pomocy mieszkańcom Ukrainy.
1/Lidia Kowalska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i pracownicy GOPS:
a) w zakresie zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na podstawie
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r . w sprawie maksymalnej
wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania
i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia
i przedłużania jego wypłaty. /Dz.U. poz. 605 z 15 marca 2022 r./,
b) organizacja zbiórek żywności i artykułów niezbędnych do życia dla uchodźców z Ukrainy;
c) magazynowanie, przyjmowanie oraz rozdysponowanie darów otrzymanych od darczyńców
(artykułów spożywczych, kosmetyków, chemii, odzieży, artykułów gospodarstwa
domowego, zabawek, itp.) na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.
d) realizacja zadań wynikających z art. 26- 31, 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./
e) monitorowanie i ocena zagrożeń pod względem sanitarnym budynków.
2/ Jachna Renata, pracownicy GOPS, Ławiński Dariusz- komendant Gminny OSP, Ławiński
Krzysztof -dyrektor KUZG:
a/ organizacja miejsc noclegowych dla uchodźców z Ukrainy;
b/ prowadzenie baz danych mieszkańców Kluczewska oferujących pomoc obywatelom
Ukrainy w różnych formach i koordynacja pomocy.
c/ uczestniczenie w przeglądach budynków i pomieszczeń gdzie przebywają uchodźcy pod
względem p/poż, sanitarnym i epidemiologicznym
4/ Rubik Beata i Staszczyk Ewa Inspektor Urzędu Gminy:
a/ organizacja punktu informacyjnego dla uchodźców z Ukrainy;
b/pomoc w wypełnianiu stosownych formularzy oraz dokumentów,
5/ Dyrektorzy Szkół – Referat Edukacji;
a/ realizacja zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki dzieci i uczniów będących
obywatelami Ukrainy oraz realizacja dodatkowych zadań oświatowych w tym zakresie;
b/ pomoc psychologiczna.
6/ Toborek Jacek- kierownik Referatu i Włódzik Elżbieta – Inspektor Urzędu Gminy:
a/ realizacja zadań wynikających z art. 4 i art. 38 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 zakresie ewidencji ludności .
7/ Kierownik GOZ:
a/ świadczenie opieki zdrowotnej zgodnie z art. 37 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./
8/ Dyrektor KUZG:
przewóz uczniów do szkół, gospodarka odpadami i pomoc w transportowaniu osób.
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