
ZARZĄDZENIE NR 27/2020 
BURMISTRZA MIASTA RAWA MAZOWIECKA 

z dnia 22 kwietnia 2020 r. 
 

w sprawie określenia szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w mieście Rawa 
Mazowiecka 
 
Na podstawie art. 21b ust. 1 i 2 ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym ( Dz.U.                 
z 2019 r. poz. 1398 ze zm.) i art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990  r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze 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 mieście Rawa Mazowiecka. 
 
2. Wykaz form udzielania pomocy mieszkańcom, o której mowa w ust. 1 obejmuje: 
1) pomoc w formie dostarczenia leków zaleconych przez lekarza osobom podlegającym 
kwarantannie domowej; 
2) zaopatrzenie w żywność osób podlegających kwarantannie domowej; 
3) zaopatrzenie w niezbędne materiały higieniczne osób podlegających kwarantannie domowej; 
4) udzielanie innych form pomocy na zasadach określonych w obowiązujących przepisach o 
pomocy społecznej. 
 
3. Koszty pomocy, o której mowa w ust.2 pkt 2 ponosi Wnioskodawca, jeżeli nie spełnia 
warunków do objęcia go tą formą pomocy na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej.  
 
§ 2. Otrzymanie pomocy uwzględnionej w wykazie, którego wzór stanowi załącznik do 
zarządzenia, następuje na wniosek osoby wymagającej wsparcia lub jej opiekuna prawnego,. 
 
§ 3 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 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie 
Mazowieckiej. 
 
§ 4. Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka,                  
a także opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu 
Miasta Rawa Mazowiecka.  
 
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej       
w Rawie Mazowieckiej. 
 
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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