KOMUNIKAT

z. dnia 26 marca 2020 r.
WO.IT GMINY BUDZISZEWICE
INFORMUJE
o sporza^lzeniu wykazu szczegolnych form udzielania pomocy dla lokalnej spolecznosci
zwit|zanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19
w Gminie Budziszewice
Na potrzeby zapewnienia ochrony lokalnej spolecznosci w sytuacji kryzysowej lub mozliwosci
wystajDienia sytuacji kryzysowej Zarza^dzeniem nr

1 1/2020 z dnia 26 marca 2020 roku okresiono

szczegolne formy udzielania pomocy dla lokalnej spoiecznosci w Gminie Budziszewice.
Wykaz szczegolnych form udzielania pomocy dla mieszkancow Gminy Budziszewice w
szczegolnosci dla osob starszych, niepeinosprawnych, a takze osob obj^tych kwarantanna^ lub
nadzorem epidemiologicznym, ktore nie maja^ mozliwosci zorganizowania jej we wlasnym zakresie
obejmuje:
1)

Zasitki celowe z przeznaczeniem na zakup lekow, srodkow czystosci oraz srodkow higienicznych
dla osob i rodzin spelniaja^cych nast?pujq.ce kryteria dochodowe:
a) dla osoby samotnie gospodarujqcej, ktorej dochod na osob^ nie przekracza 701,00 zJ netto;
b) dla osoby w rodzinie, ktorej dochod nie przekracza kwoty 528,00 zl netto na osobe^ w rodzinie.

2)

Pomoc niepieni^znaj
a)

zapewnienie i dostarczanie posilku lub produktow spozywczych;

b)

zakup i dostarczanie lekow i innych niezb^dnych do przetrwania artykutow pierwszej
potrzeby;

c)

udzielenie schronienia;

d)

pomoc rzeczowa w postaci odziezy i artykulow gospodarstwa domowego;

e)

interwencja kryzysowa oraz specjalistyczne poradnictwo psychologiczne;

0

kontakt telefoniczny z osobami objetymi kwarantanna,, w celu ustalenia ich aktualnej
sytuacji oraz potrzeb;

g)

indentyfikacja osob po leczeniu szpitalnym wymagaja^cych przyznania ustug opiekunczych
oraz obj^cie tych osob opiekc\

Pomoc w formic zasilkovv cclowych udziclana jest z uwzgl^dnieniem przepisow ustawy z dnia
12.03.2004 r. o pomocy spolecznej (Dz.U.z 2019 r. poz. 1507, ze zm. )
Koszt pomocy niepieni^znej okreslonej pkt 2 lit. a - d ponosi Wnioskodawca.

Wojt Gminy Budziszewice informuje, ze pomoc nast^puje na wniosek osoby wymagaj^cej wsparcia
lub jej opiekuna prawnego, zlozony do Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w Budziszewicach
w formic:
-

elektronicznej na adres: gopji^b^^

lub za porednictwem Elektronicznej

Skrzynki Podawczej - ePUAP: /Ha8wk3b567/SkrytkaESP
-

papierowej dostarczonej za posrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Gminny Osrodek
Pomocy Spolecznej w Budziszewicach, ul. 1. Ch. Paska 66A, 97-212 Budziszewice

Wzor wniosku w zaJa^czeniu.
Dodatkowe informacje mozna uzyskac dzvvoni^c w godz. 7.30-15.30 pod nr telefonu: 44710-23-68,
calodobowo pod nr telefonu 5 1 8 3 1 5 567

I

mgr iw£\ Holak

Zai^cznik Nr 1
do Zarzadzenia Nr 11/2020
Wqjta Gminy Budziszewice
z dnia 26 marca 2020 roku

miejscowosc i data
nazwa organu
adres organu
WNIOSEK
O UWZGLF.DNIENIE W WYKAZIE SZCZEGOLNYCH FORM UDZIELANIA POMOCY
DLA LOKALNEJ SPOLECZNOSCI GMINY BUDZISZEWICE

1.

DANE OSOBY WYMAGAJACEJ WSPARCIA:
(imie i nazwisko)
(adres zamieszkanin: miejscowosc, ulica, nr domu, nr lokalu)
(numer telefonu)

2.

Wnosz^ o uwzglexlnienie vv szczegolnych formach udzielania pomocy dla lokainej
spolecznosci objelych wykazcm Wojta Gminy Budziszewice nast^puj^cej pomocy:

(data, podpis osoby wymagaja^cej wsparcia lub jej
opiekuna prawnego)

INFORMACJA

o PRZETWARZAINIU DAINYCH OSOBOWYCH ZGODNIE z ART. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz.c\dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwia_zku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporza^dzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 1 19 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuj?, ze:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Budziszewicach.
2.1nspektorem ochrony danych osobowych w Gminnym Osrodku Pomocy Spolecznej w Budziszewicach jest
Pan Krzysztof Wisnik, kontakt: k\y@bud/iszewice.com.pj, tel 447102368
3.

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane b$dc\ celu sporza^dzenia wykazu szczegolnych form udzielania
pomocy dla lokalnej spolecznosci zwiqzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem
COV1D-19, innych chorob zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych.
4.
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane b^da, na podstawie ustawy z dnia 26.04.2007 r. o zarz^dzaniu
kryzysowym oraz ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy spoJecznej.
5.
Pana/Pani dane osobowe b?d^ przetwarzane przez upowaznionych pracownikow administratora danych
osobowych.
6.
Pana/Pani dane osobowe bedq przetwarzane (przechowywane) przez okres 10 lat od dnia zaprzestania
udzielania swiadczeh.
7.
Przysluguje Panu/Pani prawo do wgla^du i poprawy przetwarzanych Pana/Pani danych osobowych w
kazdym czasie.
8.
Pani/Pana dane osobowe nie b?da_ przetwarzane w sposob zautomatyzowany. Nie b?dq_ podlegac
profilowaniu.
9.
Pani/Pana dane osobowe nie b$d<\e do panstwa trzeciego lub organizacji mi^dzynarodowej.
W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odr^bnie poinformowana/y.
10. Podanie danych osobowych wynika z przepisow prawa. Konsekwencj^ niepodania danych osobowych
bedzie brak rozpatrzenia vvniosku.
1 1. Ma Pani/Pan prawo do:
doste_pu do svvoich danych osobowych i uzyskania kopii,
sprostowania svvoich danych,
ograniczenia ich przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
12. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi dotyczq.cej niezgodnosci przetwarzania przekazanych danych
osobowych z RODO do organu nadzorczego, ktorym jest Prezes Urz^du Ochrony Danych Osobowych z
siedziba.nl. Stawki 2. 00-193 Warszawa.

(data, podpis osoby informowanej)

niepotr/.ebiic skreslic

