
Zarządzenie Nr 0050.44.2022 

Burmistrza Miasta Kościerzyna 

z dnia 25.03.2022 r. 

 

w sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie do przyjmowania 

wniosków i przyznawania świadczeń pieniężnych przysługującym z tytułu zapewnienia zakwaterowania 

i wyżywienia obywatelom Ukrainy, a także w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Kościerzynie do weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559 t.j.)  oraz 

na podstawie art. 13  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), § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 15 marca 

2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia 

zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania 

jego wypłaty (Dz. U. 2022, poz. 605 ze zm.) 

zarządzam, co następuje:  

§ 1. Wyznaczam Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie do przyjmowania wniosków  

i przyznawania świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia 

obywatelom Ukrainy, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 

 z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.  

§  2. Upoważniam następujących pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie do 

przyjmowania wniosków, przyznawania świadczenia i weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia 

w związku ze świadczeniem pieniężnym przysługującym z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia 

obywatelom Ukrainy: 

1) Katarzyna Stencel,  

2) Beata Duzowska – Zielke,  

3) Natalia Peplińska,  

4) Jaśmina Czaja –Tuturusz,  

5) Rafał Burandt,  

6) Sebastian Sosnowski,  

7) Dorota Brzoskowska,  

8) Aleksandra Rożek,  

9) Sylwia Mrozewska,  

10) Iwona Mierska,  

11) Gizela Wojaczek,  

12) Magdalena Piotrowska-Pióro,  

13) Emilia Modrzyńska,  

14) Monika Jakubek,  

15) Ewelina Gontarz,  

16) Sylwia Trzebiatowska - dyrektor,  

17) Dorota Wejher – zastępca dyrektora.  

§    3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

Michał Majewski 

   Burmistrz Miasta Kościerzyna 

 

 

 

 

 

https://sip.lex.pl/#/act/16793509/3088679?keyword=o%20samorz%C4%85dzie%20gminnym&cm=SFIRST

