
ZARZĄDZENIE NR .4^/2020 
WÓJTA GMINY GZY 

z dnia 15 kwietnia 2020 r.

w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla społeczności lokalnej związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COYID-19 w Gminie Gzy

Na podstawie art. 21 b 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. 1. Określam szczegółowe formy udzielania pomocy dla społeczności lokalnej 
Gminy Gzy w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej lub możliwością wystąpienia 
sytuacji kryzysowej na terenie Gminy Gzy, wynikającej z rozprzestrzeniania się wirusa SARS 
CoV-2.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1 może być udzielona mieszkańcom Gminy Gzy, 
którzy nie mają możliwości zorganizowania jej we własnym zakresie, w tym w ramach 
pomocy rodziny, w szczególności:

1) osobom objętym kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym w rozumieniu 
ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 
ludzi,

2) osobom starszym,

3) osobom niepełnosprawnym,

4) osobom samotnym.

§ 2. Wykaz szczególnych form pomocy obejmuje:

1) zapewnienie pomocy rzeczowej w formie produktów żywnościowych,
2) pomoc w dostarczeniu leków zaleconych przez lekarza,
3) pomoc psychologiczną,
4) organizację pomocy udzielanej przez organizacje pozarządowe i inne podmioty zaangażowane 

w pomoc osobom potrzebującym,
5) niezbędną pomoc przy załatwianiu pilnych i terminowych spraw urzędowych będących 

w gestii Wójta Gminy Gzy oraz innych organów administracji na terenie gminy Gzy,
6) udzielenie innych form pomocy na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej.

§ 3. Uwzględnienie osoby do objęcia szczególną formą pomocy następuje na wniosek 
osoby ubiegającej się o pomoc lub jej opiekuna prawnego.

1. Wniosek może być złożony w następującej formie:
1) pisemnie, na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach, Gzy 8, 06-126 Gzy,



2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej: gops@gminagzy.pl
3) telefonicznie pod numerem: 23 691 31 91.

2. Wnioski weryfikowane będą przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Gzach.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gzach.

§ 5. Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gzy, 
a także opublikowaniu na stronach internetowych Urzędu Gminy Gzy. Ponadto informację 
o sporządzeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sporządziła: Aleksandra Mielczarczyk/OC
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