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INTERPELACJA 

w sprawie likwidacji Centralnego Magazynu Zbiórki Darów dla uchodźców z Ukrainy 

        

Wielu mieszkańców Skierniewic Zakochanych w pomaganiu włączyło się bardzo aktywnie w niesieniu

pomocy dla uchodźców z Ukrainy objętej wojną nie tylko przez pomoc materialną, ale również przez

przynoszenie ogromnych darów do magazynu zbiórki, który był zorganizowany na terenie na terenie

hali OSiR. 

Wobec dużej pomocy płynącej z serca skierniewiczan i w celu lepszej koordynacji działań wszystkie

zgromadzone dary, produkty zostały przeniesione do utworzonego Centralnego Magazynu Zbiórki

Darów, w którym wiele wolontariuszek i wolontariuszy poświeciło swoje siły i czas.

W związku z podjętą decyzją o likwidacji Centralnego Magazyn Zbiórki Darów w imieniu mieszkańców

Skierniewic  zwracam  się  do  Pana  Prezydenta  uprzejmie  z  prośbą  o  udzielenie  następujących

informacji: 

-  Od kiedy został zamknięty Magazyn Zbiórki Darów dla Uchodźców z Ukrainy

- Czy został  sporządzony protokół  przekazania darów i do kogo,  do jakiej  instytucji  oraz protokół

zakończenia działalności magazynu 

-  Kto ponosi odpowiedzialność z ramienia UM nad zgromadzonymi darami jak są przechowywane 

-   Ile osób zostało zatrudnianych i na podstawie, jakich umów przez Urząd Miasta, jako wolontariusze

Magazyn Zbiórki Darów dla Uchodźców z Ukrainy



-  Ile osób zostało zatrudnianych i  na podstawie, jakich umów przez Spółki  podległe Miastu, jako

wolontariusze Magazyn Zbiórki Darów dla Uchodźców z Ukrainy

-  Jakie koszty z Budżetu czy też z przekazanych Funduszy zostały poniesione z tytułu zatrudnienia

wolontariuszy, prowadzenia Punku Zbiórki Darów

-  W  jakiej kwocie i od jakiej instytucji zostały przekazane Fundusze na wsparcie dla uchodźców z

Ukrainy 

-  Czy nadal funkcjonuje Punkt Wsparcia dla uchodźców z Ukrainy 

-  Czy nadal i gdzie można zgłaszać się w przypadku zaistniałej potrzeby np. pojawienia się nowych

uchodźców z Ukrainy     

-   Czy zostały zorganizowane kolonie, półkolonie, wypoczynek wakacyjny dla dzieci z Ukrainy

   

Z wyrazami szacunku

     Krystyna Cieślak

   

    


