
ZARZĄDZENIE NR 603/IV/2020 

Burmistrza Gołdapi 

z dnia 10 kwietnia 2020 r. 

w sprawie określenia szczególnych form pomocy dla lokalnej społeczności na potrzeby zapewnienia 

ochrony w sytuacji kryzysowej związanej z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV-2 

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.) zarządzam, co następuje: 

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

wystąpienia sytuacji kryzysowej związanej z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV-2, 

określam szczególne formy udzielania pomocy dla lokalnej społeczności w Gminie Gołdap. 

§ 2. 1. Ustalam wykaz szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Gołdap: 

1) zaopatrywanie w podstawowe środki pierwszej potrzeby (artykuły spożywcze, higieniczne i leki) osób 

w podeszłym wieku lub niepełnosprawnych w znacznym stopniu, które nie są w stanie zorganizować 

ich we własnym zakresie lub za pośrednictwem osób, o których mowa w art. 128 ustawy z dnia 25 

lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2086 z późn. zm.); 

2) zaopatrywanie w gorący posiłek lub produkty żywnościowe osób poddanych kwarantannie, które nie 

są w stanie zorganizować ich we własnym zakresie lub za pośrednictwem osób trzecich; 

3) udzielanie niezbędnych informacji telefonicznych dotyczących pomocy społecznej. 

2. Zakup artykułów spożywczych, higienicznych i leków osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 1 finansuje 

osoba wnioskująca o udzielenie pomocy. 

3. Gorący posiłek lub produkty żywnościowe dostarczane osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 2 

przyznawane są na podstawie art. 48 b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U.  

z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.). 

§ 3. 1. Udzielenie pomocy, o której mowa w § 2 ust. 1, następuje na wniosek osoby wymagającej wsparcia 

lub opiekuna prawnego. 

2. Odpowiedzalnym za przyjmowanie w drodze teleinformatycznej i weryfikowanie zgłoszeń, o których mowa 

w ust. 1 oraz koordynowanie akcji pomocowej jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi.  

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.  

4. Wnioski, o których mowa w ust. 1 można składać w następujących formach: 

1) elektornicznie na adres: sekretariat@opsgoldap.com.pl lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki 

Podawczej - ePUAP: www.epuap.gov.pl, adres skrytki: /GOLDAPOPS/skrytka, 

2) telefonicznie: (87) 615 04 81. 

§ 4. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu 

Miejskiego w Gołdapi oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi, a także poprzez opublikowanie 

na stronach: www.goldap.pl i opsgoldap.com.pl 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                    

Burmistrz Gołdapi 

/-/ Tomasz Rafał Luto 

Sporządziła Róża Popławska 
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