
ZARZĄDZENIE NR 19/2020 
WÓJTA GMINY KONOPISKA 

z dnia 18 marca 2020 r. 

w sprawie określenia szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców gminy Konopiska 
zapewniającej ochronę w sytuacji zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506 ze zm.) w związku z art. 21 b ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1398 ze zm.) 

zarządzam, co następuje: 

§ 1.  

1. Ustalam wykaz szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców gminy Konopiska: 

1) Zaopatrywanie w podstawowe środki: artykuły spożywcze i higieniczne 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 Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. 
(Dz.U. z 2019r. poz. 2086 z późn.zm); 

2) Zaopatrywanie w gorący posiłek lub produkty żywnościowe osób poddanych kwarantannie; 

3) Świadczenie niezbędnych informacji telefonicznych dotyczących pomocy społecznej. 

2. Zakup artykułów spożywczych i higienicznych dla osób,  o których mowa w §1 ust. 1 pkt.1 finansuje 
osoba wnioskująca o udzielenie pomocy. 

3. Gorący posiłek lub produkty żywnościowe dostarczane osobom, o których mowa w §1 ust. 1 pkt.2 
przyznawane są na podstawie art. 48b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1507 ze zm.). 

4. Czynię GOPS w Konopiskach odpowiedzialnym za przyjmowanie w drodze teleinformatycznej oraz 
weryfikowanie zgłoszeń osób wnioskujących o wsparcie, ich opiekunów prawnych lub przedstawicieli 
ustawowych, a także koordynowanie akcji pomocowej. 

5. Zobowiązuję GOPS w Konopiskach do powiadamiania odpowiednich organów i służb o przypadkach 
nieuzasadnionego uchylania się od obowiązku alimentacyjnego osób, o których mowa w art. 128 Kodeks 
Rodzinny i Opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2086 ze zm.). 

§ 2.  

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi GOPS w Konopiskach. 

§ 3.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  
 

Wójt Gminy Konopiska 
 
 

mgr inż. Jerzy Żurek 
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