
Zarządzenie  Nr   21/2022 

Wójta Gminy Krasnosielc 

 z dnia 23 marca 2022 r. 

w sprawie: wyznaczenia  Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnosielcu do obsługi 

wniosków o przyznanie świadczenia przysługującego z tytułu zapewnienia 

zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz w sprawie upoważnienia 

pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnosielcu do weryfikacji warunków 

zakwaterowania i wyżywienia zgodnie rozporządzeniem w sprawie maksymalnej 

wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia 

zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. 

 Działając na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym ( Dz.U. 2022 poz. 559) w związku z art 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o 

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

(Dz. U. 2022 poz 583) oraz w związku z §3 ust.3  Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 15 

marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z 

tytułu zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków 

przyznawania tego świadczenia i przedłużenia jego wypłaty (Dz. U. 2022 poz 605 )  

zmienionego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 marca 2022 roku w sprawie 

maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewniania 

zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego 

świadczenia i przedłużenia jego wypłaty (Dz. U. 2022 poz 654),zarządzam  co następuje: 

 

§ 1. 

Wyznaczam Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu do obsługi wniosków o przyznania 

świadczenia przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom 

Ukrainy. 

 

§ 2. 

Upoważniam Panią Ewę Płocharczyk – Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Krasnosielcu do prowadzenia postępowań w sprawach o przyznania świadczenia 

przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy  

 i wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych.  



§ 3. 

Upoważniam pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnosielcu: 

1. Panią Barbarę  Cierlińską – Starszego pracownika socjalnego 

2. Annę Maluchnik – starszego specjalistę pracy socjalnej 

3. Katarzynę Ryłka– pracownika socjalnego 

do weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia zgodnie rozporządzeniem 

w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu 

zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. 

 

§ 4. 

 

Upoważnienie zostaje udzielone na czas nieokreślony i wygasa z dniem ustania stosunku 

pracy. 

 

§ 5. 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Krasnosielcu.   

 

§ 6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

                                                                                                        Wójt Gminy  

                                                                                              /-/ Paweł Ruszczyński 


