
ZARZĄDZENIE NR 47/2022 
BURMISTRZA GMINY RYMANÓW 

z dnia 6 kwietnia 2022 r. 

w sprawie wprowadzenia formy i trybu udzielania pomocy obywatelom Ukrainy 

Na podstawie art. 12 ust.4 i 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) oraz § 1 ust. 2 uchwały Nr 
LXII/561/2022 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 25 marca 2022 r. 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. Udzielenie każdej formy pomocy określonej § 1 ust. 1 uchwały Nr LXII/561/2022 Rady Miejskiej 
w Rymanowie z dnia 25 marca 2022 r. na rzecz obywateli Ukrainy wymaga pisemnej akceptacji wniosku przez 
Burmistrza Gminy Rymanów. 

§ 2. Wniosek o pomoc obywatelom Ukrainy kierowany jest do Burmistrza Gminy Rymanów przez 
pracownika realizującego tę pomoc. Po wyrażeniu zgody następuje realizacja pomocy zawartej we wniosku. 

§ 3. Na podstawie zaakceptowanego wniosku zaangażowane zostają środki na pomoc obywatelom Ukrainy. 

§ 4. Zaakceptowany wniosek dołączany jest do faktury. 

§ 5. Wniosek o pomoc obywatelom Ukrainy stanowi załącznik niniejszego Zarządzenia. 

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Z-cy Burmistrza Gminy Rymanów. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Burmistrz Gminy Rymanów 
 

Wojciech Farbaniec 
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Załącznik do Zarządzenia Burmistrza 

Nr  47/2022 

z dnia 6 kwietnia 2022 r 

 

 

WNIOSEK  

o pomoc obywatelom Ukrainy 
 

Udzielenie pomocy w formie: 
 

1. Zakwaterowaniu ……………………zł,  

 

2. Zapewnieniu całodobowego wyżywienia zbiorowego w kwocie ……………………zł, 

 

3. Zapewnieniu transportu zbiorowego do miejsc zakwaterowania, między nimi lub do 

ośrodków prowadzących przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu ochrony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest 

opieka medyczna w kwocie ……………………zł, 

 

4. Finansowaniu przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego 

transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnościami w szczególności do miejsc 

lub pomiędzy miejscami, w których mowa w pkt 1-3 ……………………zł, 

 

5. Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów 

……………………zł 

 

 

 

……………………………… 
Podpis pracownika realizującego pomoc 

 

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody 

 

……………………………… ……………………………… 
Podpis Burmistrza Gminy Rymanów Podpis Burmistrza Gminy Rymanów 
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