KO.0012.11.2022
Protokół nr 178/2022
z posiedzenia Komisji Obywatelskiej Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w dniu
17 marca 2022 r.
W posiedzeniu udział wzięli:
1)
2)
3)
4)
5)

Jaworska Dorota – Przewodnicząca komisji
Antosiewicz Adrian
Bartoszewicz Anna
Pytkowski Tadeusz
Szymankiewicz Grażyna

oraz Burmistrz Pan Paweł Kanclerz, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Cichal
Temat posiedzenia: przygotowanie Gminy na przyjęcie uchodźców z Ukrainy
25 lutego br. Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego otrzymał polecenie Wojewody Mazowieckiego,
dotyczące organizacji miejsca zakwaterowania w hali widowiskowo-sportowej w Kręczkach, dla
obywateli Ukrainy przybywających do Polski po 24 lutego, czyli po dniu agresji Rosji na ten
niepodległy kraj.
Między 26 lutego a 2 marca br. trwała intensywna organizacja punktu, w tym miejsc do spania,
toalet, pomieszczeń kuchennych, stołówki, pralni. Trwała też zbiórka rzeczy niezbędnych do życia
dla gości, czyli żywności, ubrań, butów, środków czystości, kosmetyków, środków dla dzieci i tym
podobnych.
W pomoc aktywnie włączyli się mieszkańcy, wolontariusze, ale też radni, pracownicy urzędu,
jednostek organizacyjnych Gminy, Straży Miejskiej, gminni strażacy ze szczególnym
uwzględnieniem ożarowskiej jednostki. W pomoc aktywnie zaangażowali się również
przedstawiciele biznesu i organizacji społecznych. Od 3 marca br. hala w Kręczkach dysponuje 70
miejscami noclegowymi, gotowymi na przyjęcie gości.
Do dnia dzisiejszego pomocy udzielono blisko 300 osobom. Pomoc obejmuje zakwaterowanie,
wyżywienie, pomoc psychologiczną, medyczną, organizację transportu, przekazywanie ubrań i inne
elementy. Punkt funkcjonuje w systemie ciągłym, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Obsługę
punktu zapewniają pracownicy Urzędu Miejskiego, jednostek organizacyjnych, Straży Miejskiej,
Straży Pożarnej oraz wolontariusze.
Od początku prowadzona jest za pośrednictwem Ożarowskiej Straży Pożarnej, zbiórka butów i
ubrań. Zbierane są środki medyczne i opatrunkowe dla potrzebujących. Wydawanie zebranych
darów następuje codziennie od godz. 16.00 do 20.00 przy ul. Strażackiej 1 w Ożarowie
Mazowieckim, tj. w siedzibie Straży Pożarnej.
Zgodnie z przepisami, wynikającymi ze specustawy z 16 marca br., Wydział Spraw Obywatelskich
prowadzi obsługę obywateli Ukrainy w zakresie wydawania numerów PESEL i profilów zaufanych.
PESEL umożliwia uzyskanie świadczeń społecznych i socjalnych. Ze względów organizacyjnych,
przy obecnym dostępie do urządzeń obsługujących wyżej wymieniony proces, są to zaledwie 2
stanowiska. Wprowadzono system kolejkowy, polegający na umawianiu osób na konkretną datę i
godzinę. Umożliwia to sprawną obsługę osób z Ukrainy, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej
obsługi mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki.
Zgłoszone zostało zapotrzebowanie do wojewody na dodatkowe urządzenia i wsparcie urzędnicze.
W przypadku jego realizacji zwiększy się dzienna liczbach wydawanych numerów PESEL. Obecnie
na jednego klienta potrzeba około 30 minut. Zorganizowany został też dyżur sobotni.

Zorganizowano również wsparcie tłumacza przy wypełnianiu wniosków do obywateli Ukrainy i
wsparcie w procesie załatwiania spraw urzędowych. Na podstawie umowy zawartej pomiędzy
Gminą, a lokalnym zakładem fotograficznym, obywatele Ukrainy, chcący uzyskać numer PESEL
mogą bezpłatnie wykonywać zdjęcia w wymaganym przez prawo formacie.
Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego
w kwocie 300 zł dla obywateli Ukrainy. Pozostałe świadczenia społeczne na przykład 500 plus,
wypłacane będą na podstawie wniosków składanych elektronicznie do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych.
Do 30 marca br. będzie trwała rekrutacja do oddziałów przygotowawczych w szkołach i do
przedszkoli. Do dnia dzisiejszego wpłynęło ponad 200 wniosków, większość do szkół.
Od 1 kwietnia br. rozpoczną funkcjonowanie oddziały przygotowawcze w Szkole Podstawowej w
Płochocinie, w Szkole Podstawowej nr 1 i w Szkole Podstawowej nr 2 w Ożarowie Mazowieckim,
a także 1 oddział w Szkole Podstawowej w Święcicach. W oddziałach przygotowawczych
uczniowie będą uczyli się języka polskiego oraz realizowana będzie podstawa programowa. Kadrę
pedagogiczną, stanowić będą nauczyciele pracujący w w/w szkołach oraz dodatkowo zatrudnieni
nauczyciele ukraińscy.
Zgłoszone dzieci w wieku przedszkolnym znajdą swoje miejsce w gminnych przedszkolach.
Najważniejsze informacje dotyczące pomocy dla obywateli Ukrainy, publikowane są w języku
ukraińskim na bieżąco, na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.
Gmina codziennie przekazuje aktualne dane o dostępności miejsc noclegowych w punkcie w
Kręczkach, za pośrednictwem Powiatowego Wydziału Zarządzania Kryzysowego do Wojewody
Mazowieckiego.

Komisja otrzymała uzupełnienie sprawozdania z realizacji akcji „Zima w mieście 2022”, dotyczące
kosztów poniesionych przez rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci, które uczestniczyły w akcji
(RM/40/22 z 09.03.2022).
Kolejne posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 22.03.2022 r. o godz. 15.00
Temat: opiniowanie projektów uchwał na L sesję RM
Członkowie Komisji Obywatelskiej:
1) Antosiewicz Adrian…………………………………………………
2) Bartoszewicz Anna………………………………………………….
3) Jaworska Dorota……………………………………………………..
4) Pytkowski Tadeusz………………………………………………….
5) Szymankiewicz Grażyna…………………………………………….

Do wiadomości:
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

