
ZARZĄDZENIE NR GOPS.0050.03.2021

Burmistrza Kłobucka

z dnia 18 styczeń 2021 r.

w sprawie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. transport

(dowóz) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób mających obiektywne

trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc

Na podstawie art.  8 ust.  1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U.  z  2020 r.,  poz.  713  z  późn.  zm.),  w  związku  z  decyzją  nr  ZKI.6330.2.1.2021

Wojewody Śląskiego z dnia 12 stycznia 2021 r. zarządzam, co następuje:

Ustalam zasady transportu (dowozu):

1) osób niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w

stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami;

2) osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie

trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejscu zamieszkania punktu szczepień.

§ 1

Zgłaszanie potrzeby skorzystania z transportu organizowanego przez Gminę Kłobuck

i uzyskania  informacji  w  tym  zakresie  odbywa  się  poprzez  telefoniczny  punkt  zgłoszeń

potrzeb transportowych (infolinia) pod numerem telefonu +48 514 157 882, od poniedziałku

do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00.

§ 2

1.  W  zgłoszeniu  należy  podać  dane  osoby  uprawnionej  do  szczepienia,  tj.:  imię

i nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu, datę urodzenia, numer telefonu do kontaktu.

2. Dodatkowo, w celu weryfikacji  osób uprawnionych do transportu (dowozu) oraz

w celu rozliczenia finansowego,  pracownik przyjmujący zgłoszenie może zażądać podania

następujących  danych:  data  wydania,  numer  oraz  nazwa  organu,  który  wydał  orzeczenie

o niepełnosprawności  w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio orzeczenie

o I grupie inwalidzkiej. 



§ 3

Transport (dowóz) może być realizowany w formie indywidulanej  lub zbiorowej –

z zachowaniem wymagań przeciwepidemicznych oraz odpowiedniej opieki wobec osób tego

wymagających.

§ 4

Koordynację  organizacji  transportu  (dowozu)  osób  uprawnionych  i  obsługę

telefonicznego  punktu  zgłoszeń  potrzeb  transportowych  (infolinia)  polecam  Dyrektorowi

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku.

§ 5

Niniejsze  zarządzenie  podaje  się  do  wiadomości  publicznej  poprzez  wywieszenie

na tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Miejskiego  w  Kłobucku  oraz  Gminnego  Ośrodka  Pomocy

Społecznej w Kłobucku, a także opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy

Kłobuck.

§ 6

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kłobuck.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


