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ZARZĄDZENm NR 1712023

WOJTA GMINY BARTNICZKA
z dnia 9 marca 2023 roku

w sprawie powołania zespołu

do rozpatrzenia i weryfikacji wniosków obywateli Ukrainy

Na podstawie art. 12 ust. 17 - l7f ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy
obywatelom Ukrainy rv związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U.
z2aŻ3 r. poz. 103 i 185) oraz rękomendacji Departamentu Administracji Publicznej MSWiA
dotyczącej stosowania przepisów związanych ze zwalnianiem z paĘcypacji w kosztach
pomocy obywatela Ukrainy zarądzam' co następuje:

$ 1. 1' W celu tozpatrzenia i weryfikacji wniosków otrzymanych od obywateli llkrainy
przebywających w obiekcie Restauracja ,,Nad Brynicą'', ul. Brodnicka 2,87-32I Bartniczka,
powołuję Zespoł do spraw weryfikacji wniosków o trudnej sytuacji zyciowej
rfrtiemożliwiającej paĘcypowanie w kosztach pomocy, zwany dalej Zespołem, w składzie:
1) Przewodniczący Zespołu - Pani Urszula Krzykalska'
2) Sekretarz Zespołu * Pani E|żbietaMotylińska,
3) Członek Zespołu * Pani Marta Sarnowska.

$ 2. W przypadku wątpliwości lub zbyt ogólnego przedstawienia trudnej sytuacji życiowej
Zespół celem pozyskania dodatkowych danych organizuje spotkanie z wnioskodawcą na
terenię obiektu, w którym wnioskodawca przebywa.

$ 3. 1.Po zebraniu wszystkich danych irazpatrzeniu wniosku Zespół przygotowuje projekt
pisemnego stanowiska o uznaniu wniosku za zasadny bącrŻ ruezasadny. Wzór stanowiska
stanowi załącznik do niniej sz e go zarządzenia.
2. Stanowisko uznające trudną sytuację wnioskującego wydaje się na okręs 3 miesięcy'
3. Stanowisko podpisuje Wójt Gminy Bartniczka.
4. Stanowisko otrzymuje wnioskodawca i właściciel obiektu, w którym wnioskodawca
przebywa.

$ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam członkom Zespołu

$ 5. Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.



Z ałączttik do zarządzenia
Nr 17/2aŻ3 Wojta Gminy Bartniczka
z dnia9 marca20Ż3 r'

Bartniczka, dnia

Pisemne stanowisko w sprawie uznania,/odmowy uznilni&
za osobę w trudnej sytuacji życiowej*

Zespół do spraw weryfikacji wniosków o trudnej syfuacji życiowej uniemożliwiającej

partycypowanie w kosztach pomocy w składzie:

1. Przewodniczący

2. Sekretarz

3. Członek

po analizie wniosku obywatela/ki Ukrainy Pana/Pani*

/i źebraniu dodatkowych informacji* uznaje złoŻotty wniosek o trudnej sytuacji zyciowej za

zasadny/bezzasadny*.

W związku z powyższym wobec wnioskodawcy stosuje się/nie stosuje się* przepis

art. 72 ust. 17c pkt ó ustawy z dtia |2 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w

związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.IJ. z 2a23 r. poz. 103 i 185).

Niniejsze stanowisko vznające trudną syfuację życiową uniemozliwiającą

paĘcypowanie w kosztach pomocy przestaje obowiązywać po upływie 3 miesięcy od dnia,

jego wydania.

Wykonano w 3 egz.:
1. Wnioskodawca,
2. właŚciciel Restauracji ,,Nad Brynicą" _ FH ruWIM Benedykta Bogacka,
3. a/a.

x niepotrzebne skręśliÓ


