
Zarządzenie OR.0050.45.2020 

Burmistrza Miasta Wisła 

z dnia 20 marca 2020 r. 

 

w sprawie: szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności w 
związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 
obejmujących zakup/ dostarczenie podstawowych produktów żywieniowych, zakup/ 
dostarczenie lekarstw i środków opatrunkowych, zakup/ dostarczenie środków 
czystości, higienicznych i dezynfekujących. 
 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. 

Dz. U. z 2019 poz. 506 ze zmianami) w związku z art. 21 b ustawy z dnia 26 kwietnia 

2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1398 ze zmianami) oraz 

art. 48b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2019 roku 

poz. 1507 ze zmianami).   

Burmistrz Miasta Wisła 

zarządza, co następuje: 

 
 
 

§1 
 
Ustala się wykaz podstawowych produktów żywnościowych, środków czystości, 
higienicznych i dezynfekcyjnych,  który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
zarządzenia 
 

§2 
 

1. Osoba korzystające ze szczególnej formy udzielenia pomocy musi być objętą 
kwarantanną domową. 
 

2. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej po uzgodnieniu z 
Burmistrzem Miasta Wisła, w szczególnych przypadkach może wskazać inne 
osoby objęte szczegółową formą udzielenia pomocy. 

 
§3 

 
1. Potrzeby w zakresie objęcia szczególna formą pomocy można zgłaszać 

całodobowo pod nr tel. 790 694 742. 
 

2. Osoby korzystające z szczególnej formy pomocy zobowiązane są do podania 
imienia, nazwiska, adres zamieszkania nr telefonu kontaktowego.  
 

 



3. Osoby nie podające w/w danych nie będą objęte szczególną formą pomocy. 
 
 
 

§4 
 

Formę oraz sposób przekazywania, dostarczenia środków „szczególnej formy 
pomocy” będzie określony indywidualnie przez realizującego szczególną formę 
udzielenia pomocy. 
 

§5 
 

1. W przypadku dużej ilości osób korzystających ze szczegółowej formy 
udzielania pomocy lokalnej społeczności, Kierownik Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej po uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta Wisła, może 
imiennie wyznaczyć osoby korzystające z pomocy. 
 

2. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej po uzgodnieniu                                  
z Burmistrzem Miasta Wisła, w każdym przypadku indywidualnie określi 
częstotliwość dostarczania produktów żywnościowych. 

 
§6 

 
W przypadku konieczności dostarczenia lekarstw, osoba chora zobowiązana jest do 
przekazania realizującemu zakup, recepty. Sposób przekazania recepty 
realizującemu zamówienie ustala indywidualnie realizujący. 
 
  

§7  
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Wiśle, Komendantowi Straży Miejskiej w Wiśle, Kierownikowi Urzędu 
Stanu Cywilnego w Wiśle.  
 
 

§8 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia  
 

§ 9 
 
Traci moc zarządzenie OR.0050.42.2020 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 13 marca 
2020r. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr OR.0050.45.2020 
Burmistrza Miasta Wisła  
z dnia 20 marca 2020 r.  
 
 

 
Wykaz podstawowych produktów żywnościowych, środków czystości, 
higienicznych i dezynfekcyjnych przydzielanych indywidualne w ramach 
szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności w związku z 
zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2  
 
 
Wymienione produkty na jedną osobę 
 
 

Nazwa produktu ilość Częstotliwość dostarczania 

chleb Duży (1kg) Co 2 dni 

Woda do picia 4,5 litra Co 2 dni 

mleko 1 litr Co 2 dni 

masło kostka Co 2 dni 

cukier 1 kg Co 7 dni 

mąka 2 kg Co 7 dni 

Ser żółty 250gram Co 2 dni 

wędlina 200gram Co 2 dni 

dżem 280gram (słoik) Co 7 dni 

Konserw rybna 170gram (puszka) Co 4 dni 

Olej 1 litr Co 7 dni 

ryż 1 kg Co 7 dni 

makaron 500gram Co 4 dni 

warzywa 1kg Co 4 dni 

Mydło w płynie 500ml Co 4 dni 

Papier toaletowy 2 rolki Co 2 dni 

Płyn do mycia naczyń 500gram/0,5 litra Co 7 dni 

 
 



 

 

 


