
 

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.339.2022 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIĘDZYBÓRZ 

z dnia 31 marca 2022 r. 

w sprawie form i trybu udzielania pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy 

Międzybórz w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 

Na podstawie art. 12 ust. 5 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 związku z uchwałą  

nr XXXVII/254/2022 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie zakresu pomocy 

obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku 

z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywateli Ukrainy posiadających 

Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2022 r. poz. 1590 ze zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Zarządzenie określa formy i tryb udzielania pomocy obywatelom Ukrainy, o których mowa art. 1 

ust. 1 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 ramach zakresu określonego uchwałą  

nr XXXVII/254/2022 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie zakresu pomocy 

obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku 

z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywateli Ukrainy posiadających 

Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2022 r. poz. 1590 ze zm.). 

2. Pomocy z uwzględnieniem możliwości gminy udziela się w formach: 

1) zapewnienia żywności; 

2) zapewnienia niezbędnego ubrania, w szczególności bielizna, odzież i buty; 

3) zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych niezbędnych produktów w tym leków. 

3. Pomoc, o której mowa § 1 niniejszego zarządzenia, przekazywana jest przez upoważnionego pracownika 

Urzędu Miasta i Gminy Międzybórz dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na teren Gminy Międzybórz 

z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz 

obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań 

wojennych. 

4. Pomoc, o której mowa § 1 niniejszego zarządzenia, udzielana jest doraźnie po okazaniu paszportu  

lub innego dokumentu poświadczającego przekroczenie granicy Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 

2022 r. 
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§ 2. W celu zapewnienia pomocy w zakresie zakwaterowania, zapewnienia całodziennego wyżywienia oraz 

organizacji pobytu obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia  z dnia 12 marca 2022 r. 

o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przebywającym 

na terenie Miasta i Gminy Międzybórz ustalam, że: 

1) nadzór nad organizacją, prowadzeniem i koordynacją pobytu uchodźców w miejscach zbiorowego 

zakwaterowania prowadzić będzie Urząd Miasta i Gminy Międzybórz; 

2) wyżywienie osób, o których mowa w § 2 pkt 1, przebywających w obiektach zbiorowego zakwaterowania 

zapewnia Urząd Miasta i Gminy Międzybórz w formie zlecenia usługi cateringowej - obiad, pozostałe 

wyżywienie organizowane jest poprzez zakup i dostarczenie produktów żywnościowych przy współpracy 

z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Międzyborzu; 

3) organizację pobytu w świetlicy wiejskiej w Kraszowie w zakresie nadzoru nad osobami tam 

zakwaterowanymi, pokrycia kosztów opału, ogrzewania budynku, wywozu nieczystości ciekłych, wywozu 

odpadów, energii elektrycznej i wody – powierzam Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury 

w Międzyborzu; 

4) organizację pobytu w mieszkaniu gminnym w Międzyborzu przy ul. Kościelnej 25/1-2 oraz świetlicy 

wiejskiej w Bukowinie Sycowskiej w zakresie nadzoru nad osobami tam zakwaterowanymi powierzam 

jednostkom Urzędu Miasta i Gminy Międzybórz oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; 

5) wsparcie i pomoc w czynnościach administracyjnych, urzędowych oraz tłumaczenie  powierzam Miejsko-

Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Międzyborzu; 

6) transport osób do miejsca zakwaterowania, wskazanego w pkt 1 realizowany jest na podstawie polecenia 

wyjazdu służbowego pojazdem będącym własnością Urzędu Miasta i Gminy Międzybórz oraz pojazdami 

niebędącymi własnością pracodawcy użytkowanymi do celów służbowych na podstawie umowy. 

§ 2. Pokrycie kosztów – za zgodą Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz - na realizację zadań, o których 

mowa w § 1 może obejmować również wydatki poniesione od 24 lutego 2022 r. do dnia powierzenia zadania 

i podpisania umowy. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Międzybórz. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 lutego 2022 r. i polega publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzybórz: 

Jarosław Głowacki 
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