Zarządzenie nr 0050/30/2020
Wójta Gminy Psary
z dnia 06.04.2020r.
w sprawie: określenia szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności gminy Psary
w związku z ogłoszeniem stanu epidemii występującej w związku z zakażeniem wirusem
SARS-CoV – 2.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019r.,
poz. 506 z późn. zm), art. 21b ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.
z 2019r., poz. 1398 z późn. zm).
zarządza się, co następuje:
Na potrzeby zapewnienia ochrony lokalnej społeczności gminy Psary w sytuacjach kryzysowych,
tj. stanu epidemii występującej w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV – 2 ustala się
szczególne formy udzielania pomocy:
§1
1. Udzielanie żywności w formie zakupu i dostarczenia produktów żywnościowych, a w razie
potrzeby również w postaci jednego gorącego posiłku dla osób objętych kwarantanną domową,
w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym, chorym. Wymienione formy
pomocy są realizowane w oparciu o art. 48b ustawy o pomocy społecznej, czyli pomoc ta
przysługuje bez kryterium dochodowego.
2. Udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej, realizowanej podczas rozmów telefonicznych
z zakresu:
1) rozeznania sytuacji osoby, rodziny w potrzebie,
2) poradnictwa psychologicznego,
3) interwencji kryzysowej,
4) poradnictwa z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,
5) wsparcie asystenta rodziny w rodzinach tego wymagających.
3. Podjęcie działań dotyczących rozpowszechniania wśród lokalnej społeczności gminy Psary
akcji pt. „Pomoc sąsiedzka”, mającej na celu objęcie w szczególności osób starszych,
samotnych, chorych, niepełnosprawnych poprzez zrobienie przez sąsiadów zakupów,
załatwienie pilnych spraw, a w sytuacjach kryzysowych dokonania zgłoszenia do Ośrodka
Pomocy Społecznej w Psarach.
4. Podjęcia działań w zakresie poszukiwania wolontariuszy w celu zapewnienia i dowozu
podstawowej żywności i środków czystości dla osób, które bezpośrednio zgłoszą się
telefonicznie do Ośrodka Pomocy Społecznej, a które własnym staraniem nie mogą
samodzielnie dokonać tych zakupów, pomimo posiadanych na ten cel własnych środków
finansowych.
§2
1. Realizacja bez zbędnej zwłoki na podstawie decyzji Kierownika OPS dotychczasowych form
pomocy z zakresu:

1.1. pomocy społecznej dla osób i rodzin kwalifikujących się do tych świadczeń w oparciu
o art. 8 ustawy o pomocy społecznej, takich jak:
1) zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne na żywność, odzież, opał, leki i leczenie,
2) zasiłki okresowe na bieżące wydatki życiowe,
3) zasiłki stałe z tytułu niepełnosprawności,
4) usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze,
5) pomoc doraźna lub okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie,
6) pomoc w formie rzeczowej w postaci produktów żywnościowych,
7) pomoc w formie schronienia,
8) sprawienie pogrzebu.
1.2. Realizacja bez zbędnej zwłoki na podstawie decyzji Kierownika OPS dotychczas
wypłacanych zasiłków z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń
wychowawczych, zgodnie z kryteriami dochodowymi obowiązującymi w poszczególnych
ustawach, takich jak:
1) świadczenia rodzinne:
a) zasiłek rodzinny wraz z dodatkami:
- z tytułu urodzenia się dziecka,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- samotnego wychowywania dziecka,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
- rozpoczęcia roku szkolnego,
b) świadczenia opiekuńcze:
- zasiłek pielęgnacyjny,
- specjalny zasiłek opiekuńczy,
- świadczenie pielęgnacyjne,
c) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
d) świadczenie rodzicielskie,
2) jednorazowa zapomoga „Za życiem”,
3) świadczenie „Dobry start”,
4) świadczenie wychowawcze,
5) świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
2. Osoby i rodziny, które na skutek epidemii występującej w związku z zakażeniem wirusem
SARS-CoV – 2 utraciły źródło utrzymania powinny w pierwszej kolejności skorzystać
z pomocy wprowadzonej Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych
ustaw, tak zwanej „Tarczy antykryzysowej”, a następnie mogą po wykorzystaniu swoich
zasobów, uprawnień i możliwości zgłosić się telefonicznie do Ośrodka Pomocy Społecznej
w Psarach z wnioskiem o dzielenie świadczeń, realizowanych przez tut. Ośrodek.
§3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

