
                                           Zarządzenie Nr 29/2022 

                                              Burmistrza Karlina 

                                             z dnia 28 lutego 2022 r. 

w sprawie powołania Koordynatora i Zastępcy Koordynatora do spraw 

udzielania pomocy na terenie Gminy Karlino obywatelom Ukrainy  

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. W związku z trwającym od dnia 24 lutego 2022 r. konfliktem zbrojnym na 

terenie Ukrainy, wywołanym agresją Federacji Rosyjskiej w celu udzielenia 

pomocy ukraińskim uchodźcom wojennym – z dniem 1 marca 2022 r. powołuję  

Koordynatora i Zastępcę Koordynatora ds. udzielania pomocy obywatelom 

Ukrainy dotkniętym ww. konfliktem, przebywającym na terenie Gminy Karlino 

(zwanych dalej odpowiednio: Koordynatorem i Zastępcą Koordynatora), w 

osobach: 

1) Koordynator – Pani Katarzyna Oryszewska, Dyrektor Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie. 

2) Zastępca Koordynatora – Pani Joanna Wójcik, pracownik Urzędu Miejskiego 

w Karlinie.     

 

§ 2. Do zadań Koordynatora i Zastępcy Koordynatora należy nadzorowanie                         

i koordynowanie działań na terenie Gminy Karlino związanych z organizowaniem 

pomocy humanitarnej oraz udzielaniem pomocy ukraińskim uchodźcom 

wojennym, a w szczególności:  

1) Koordynacja działań i współpraca w zakresie udzielania pomocy 

humanitarnej, w tym w zakresie organizowanych zbiórek w postaci 

rzeczowej z ich organizatorami, w szczególności z organizacjami 

pozarządowymi oraz osobami fizycznymi.  

2) Zbieranie danych w zakresie występujących potrzeb dla zapewnienia 

normalnego funkcjonowania uchodźców z terenu Ukrainy, przebywających 

na terenie tut. Gminy. 

3) Zbieranie informacji od osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą oraz osób prawnych, wyrażających gotowość przyjęcia 

obywateli Ukrainy oraz ustalanie ram organizacyjno – prawnych w tym 

zakresie. 



4) Współpraca z pracodawcami w zakresie możliwości zatrudnienia ukraińskich 

uchodźców wojennych.  

 

§ 3. Koordynator i Zastępca Koordynatora realizują swoje zadania w oparciu o 

wytyczne administracji państwowej, w szczególności wydane przez Wojewodę 

Zachodniopomorskiego i obowiązujące przepisy prawa.  

W celu realizacji zadań, o których mowa w § 2, Koordynator i Zastępca 

Koordynatora mogą korzystać z pomocy osób znających język ukraiński lub 

angielski oraz z pomocy pracowników Urzędu Miejskiego w Karlinie, 

dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, i prezesów 

spółek gminnych.   

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Koordynatorowi,  Dyrektorowi Miejsko 

– Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie. 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.   

 

 

 


