
ZARZĄDZENIE NR 27/2020 
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA 

z dnia 23 kwietnia 2020 r. 

w sprawie określenia szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Gminie w Małkinia Górna 

Na podstawie art. 21b ust. 1 i 2 ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1398, z późn.zm.) i art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 
z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Na potrzeby zapewnienia ochrony lokalnej społeczności w sytuacji kryzysowej lub możliwości 
wystąpienia sytuacji kryzysowej związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
określam szczególne formy udzielania pomocy dla lokalnej społeczności w Gminie Małkinia Górna .  

§ 2. Ustalam wykaz szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Małkinia Górna, 
w szczególności dla osób starszych, niepełnosprawnych, a także osób objętych kwarantanną lub nadzorem 
epidemiologicznym, które nie mają możliwości zorganizowania jej we własnym zakresie oraz dla osób, które 
straciły pracę:  

1) Zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup leków, środków czystości oraz środków higienicznych dla osób 
i rodzin spełniających następujące kryteria dochodowe: 

a) dla osoby samotnie gospodarującej, której dochód na osobę nie przekracza 701,00 zł netto, 

b) dla osoby w rodzinie, której dochód nie przekracza kwoty 528,00 zł netto na osobę w rodzinie; 

2) Rozłożenie na raty należności pieniężnych: 

a) dla osób objętych kwarantanną możliwość rozłożenia na raty podatku od nieruchomości, 

b) dla osób, które stracą pracę rozłożenie na raty lub odroczenie płatności, 

c) nienaliczanie odsetek od należności podatkowych i cywilnoprawnych, od osób fizycznych w okresie 
pandemii, 

d) w bardzo trudnych indywidualnych przypadkach spowodowanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID 
19 możliwość umorzenia należności w okresie pandemii, 

e) w innych sytuacjach szczególnych spowodowanych rozprzestrzenianiem się COVID 19 które doprowadziły 
do znacznego obniżenia dochodów możliwość rozłożenia podatku na raty; 

3) inne wyjątkowo trudne spowodowane COVID 19 sytuacje materialne i bytowe wymagające wsparcia będą 
rozpatrywane przez Ośrodek pomocy Społecznej w Małkini Górnej; 

4) czynsz najmu dla firm, które nie prowadziły działalności w wynajmowanych od gminy lokalach w okresie od 
16.03.2020 r. w okresie trwania stanu epidemii ustalenie czynszu w wysokości 1 zł netto od wynajmowanego 
lokalu. Warunkiem otrzymania pomocy jest złożenie oświadczenia potwierdzającego obniżenie dochodu; 

5) w stosunku do najemców lokali wynajmowanych od Gminy Małkinia Górna prowadzących działalność 
w czasie w stanu epidemii, wsparcie będzie udzielane po dokonaniu indywidualnej oceny sytuacji finansowej 
wnioskodawcy; 

6) pomoc niepieniężna: 

a) zapewnienie i dostarczanie posiłku lub produktów spożywczych; (pomoc w zakupach), 

b) zakup i dostarczanie leków i innych niezbędnych do przetrwania artykułów pierwszej potrzeby (pomoc 
w zakupach), 

c) interwencja kryzysowa oraz specjalistyczne poradnictwo psychologiczne, 

d) kontakt telefoniczny z osobami objętymi kwarantanną, w celu ustalenia ich aktualnej sytuacji oraz potrzeb, 

e) otoczenie opieką osób objętych leczeniem szpitalnym, które zachorowały na COVID 19, 
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f) indentyfikacja osób po leczeniu szpitalnym wymagających przyznania usług opiekuńczych oraz objęcie tych 
osób opieką, 

7) doposażanie w środki ochrony osobistej lokalnych zakładów opieki zdrowotnej MakMed w Małkini Górnej 
i Sofia w Prostyni; 

8) wsparcie służby zdrowia, policji, ochotniczych straży pożarnych i poczty w czasie pandemii. 

§ 3. 1. Pomoc określona w § 2 pkt 1 jest udzielana z uwzględnieniem przepisów ustawy z 12.03.2004 r. 
o pomocy społecznej. 

2. W sytuacji kiedy osoba, w szczególności starsza, samotna, niepełnosprawna i objęta kwarantanną domową 
nie jest w stanie własnym staraniem zapewnić sobie gorącego posiłku lub produktów żywnościowych, taką pomoc 
przyznaje gmina na podstawie art. 48 b ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. 

§ 4. Uwzględnienie w wykazie szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców w Gminie Małkinia 
Górna, o którym mowa w § 2, następuje na wniosek osoby wymagającej wsparcia lub jej opiekuna prawnego 
złożony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1  do zarządzenia. 

§ 5. Jednostką właściwą do przyjmowania, w formie elektronicznej lub telefonicznej oraz weryfikowania 
wniosków osób wymagających wsparcia lub ich opiekunów prawnych, a także koordynowania działań 
pomocowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Małkini Górnej. Wnioski można także składać do Urzędu Gminy 
w Małkini Górnej. 

§ 6. Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Małkini Górnej, a także 
opublikowaniu na stronie BIP Gminy Małkinia Górna. Informację wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do 
zarządzenia o sporządzeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.  

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Małkini Górnej oraz 
Skarbnikowi Gminy Małkinia Górna w zakresie pomocy finansowej.  

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

  

  
 

Wójt Gminy 
 
 

mgr Bożena Kordek 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 27/2020 

Wójta Gminy Małkinia Górna 

z dnia 23 kwietnia 2020 r. 

………….............................miejscowość i data 

Wójt Gminy Małkinia Górna 

ul. Przedszkolna 1 

07-320 Małkinia Górna 

WNIOSEK O UWZGLĘDNIENIE W WYKAZIE SZCZEGÓLNYCH FORM UDZIELANIA POMOCY 
DLA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI GMINY MAŁKINIA GÓRNA 

1. DANE OSOBY WYMAGAJĄCEJ WSPARCIA: 

.............................................................................................................................................. 

(imię i nazwisko) 

.............................................................................................................................................. 

(adres zamieszkania: miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu) 

.............................................................................................................................................. 

(numer telefonu) 

2. Wnoszę o uwzględnienie w szczególnych formach udzielania pomocy dla lokalnej społeczności objętych 
wykazem Wójta Gminy Małkinia Górna następującej pomocy: 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

(data, podpis osoby wymagającej wsparcia lub jej opiekuna prawnego) 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z ART. 13 RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1 07-320 
Małkinia Górna (nazwa i adres oraz dane kontaktowe). 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Małkinia Górna jest Pani/Pani Aneta Liszewska, ul. 
Przedszkolna 1 07-320 Małkinia Górna (imię i nazwisko, kontakt: adres e-mail, nr telefonu). 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu sporządzenia wykazu szczególnych form udzielania 
pomocy dla lokalnej społeczności związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

4. Pana /Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym oraz ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej. 

5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora danych 
osobowych. 

6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) przez okres 10 lat od dnia zaprzestania 
udzielania świadczeń. 

7. Przysługuje Panu/Pani prawo do wglądu i poprawy przetwarzanych Pana/Pani danych osobowych w każdym 
czasie. 
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8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie będą podlegać 
profilowaniu. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y. 

10. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych 
będzie brak rozpatrzenia wniosku. 

11. Ma Pani/Pan prawo do: - dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania kopii, - sprostowania swoich 
danych, - ograniczenia ich przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

12. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych 
osobowych z RODO do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

........................................................ 

(data, podpis osoby informowanej) 

___________________ * niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 27/2020 

Wójta Gminy Małkinia Górna 

z dnia 23 kwietnia 2020 r. 

KOMUNIKAT 

z dnia ..................... r. 

Wójt Gminy Małkinia Górna 

informuje 

o sporządzeniu wykazu szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Gminie Małkinia Górna. 

Na potrzeby zapewnienia ochrony lokalnej społeczności w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia 
sytuacji kryzysowej zarządzeniem nr 27/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. określono szczególne formy udzielania 
pomocy dla lokalnej społeczności w Gminie Małkinia Górna. 

Wykaz szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Małkinia Górna szczególności dla 
osób starszych, niepełnosprawnych, a także osób objętych kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym, które 
nie mają możliwości zorganizowania jej we własnym zakresie obejmuje: 

1) Zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup leków, środków czystości oraz środków higienicznych dla osób 
i rodzin spełniających następujące kryteria dochodowe: 

a) dla osoby samotnie gospodarującej, której dochód na osobę nie przekracza 701,00 zł netto, 

b) dla osoby w rodzinie, której dochód nie przekracza kwoty 528,00 zł netto na osobę w rodzinie; 

2) Rozłożenie na raty należności pieniężnych: 

a) dla osób objętych kwarantanną możliwość rozłożenia na raty podatku od nieruchomości, 

b) dla osób, które stracą pracę rozłożenie na raty lub odroczenie płatności, 

c) nienaliczanie odsetek od należności podatkowych i cywilnoprawnych, od osób fizycznych w okresie 
pandemii, 

d) w bardzo trudnych indywidualnych przypadkach spowodowanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID 
19 możliwość umorzenia należności w okresie pandemii, 

e) w innych sytuacjach szczególnych spowodowanych rozprzestrzenianiem się  COVID 19 które doprowadziły 
do znacznego obniżenia dochodów możliwość rozłożenia podatku  na raty; 

3) inne wyjątkowo trudne spowodowane COVID 19 sytuacje materialne i bytowe wymagające wsparcia będą 
rozpatrywane przez Ośrodek pomocy Społecznej w Małkini Górnej; 

4) czynsz najmu dla firm, które nie prowadziły działalności w wynajmowanych od gminy lokalach w okresie od 
16.03.2020 r. w okresie trwania stanu epidemii ustalenie czynszu w wysokości 1 zł netto od wynajmowanego 
lokalu. Warunkiem otrzymania pomocy jest złożenie oświadczenia potwierdzającego obniżenie dochodu; 

5) w stosunku do najemców lokali wynajmowanych od Gminy Małkinia Górna prowadzących działalność 
w czasie  w stanu epidemii,  wsparcie będzie udzielane po dokonaniu indywidualnej oceny sytuacji finansowej 
wnioskodawcy; 

6) pomoc niepieniężna: 

a) zapewnienie i dostarczanie posiłku lub produktów spożywczych; (pomoc w zakupach), 

b) zakup i dostarczanie leków i innych niezbędnych do przetrwania artykułów pierwszej potrzeby (pomoc 
w zakupach), 

c) interwencja kryzysowa oraz specjalistyczne poradnictwo psychologiczne, 

d) kontakt telefoniczny z osobami objętymi kwarantanną, w celu ustalenia ich aktualnej sytuacji oraz potrzeb, 

e) otoczenie opieką osób objętych leczeniem szpitalnym, które zachorowały na COVID 19, 
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f) indentyfikacja osób po leczeniu szpitalnym wymagających przyznania usług opiekuńczych oraz objęcie tych 
osób opieką; 

7) doposażanie w środki ochrony osobistej lokalnych zakładów opieki zdrowotnej MakMed w Małkini Górnej 
i Sofia w Prostyni; 

8) wsparcie służby zdrowia, policji, ochotniczych straży pożarnych i poczty w czasie pandemii.
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