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W odpowiedzi na interpelację, zgłoszoną na XLIV sesji Rady Miasta Skierniewice  

w dniu 30 czerwca 2022 roku, dotyczącą likwidacji Centralnego Magazynu Darów dla 
uchodźców z Ukrainy uprzejmie informuję, że: 

1. Centralny Magazyn działał w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 
przy ulicy Pomologicznej 6 w Skierniewicach w terminie od 8 marca do 10 czerwca 2022 
roku. 

2. Z chwilą likwidacji Centralnego Magazynu został sporządzony protokół 
znajdujących się w nim darów. Protokół ten przekazano do Energetyki Cieplnej sp. z o.o., 
ulica Przemysłowa 2 w Skierniewicach. 

3. Spółka Energetyka Cieplna przechowuje dary z Magazynu Centralnego i z ramienia 
Urzędu |Miasta ponosi odpowiedzialność za ich przechowanie. 

4. Urząd Miasta Skierniewice nie zatrudnił żadnej osoby do pracy w Centralnym 
Magazynie. 

5. W Centralnym Magazynie przez Ośrodek Sportu i Rekreacji sp. z o.o.  
w Skierniewicach na podstawie umowy zlecenia została zatrudniona jedna osoba. Był to 
koordynator magazynu zatrudniony w okresie marzec-czerwiec (4 miesiące). Łączne 
wynagrodzenie za pracę w tym okresie wyniosło ok. 9 000 zł brutto. Na stanowisku 
magazynier przez urząd pracy była zatrudniona osoba na staż. 

6. Z tytułu zatrudnienia wolontariuszy do prowadzenia Magazynu Centralnego nie 
zostały poniesione żadne koszty, 

7. Miasto Skierniewice na dzień 30 czerwca 2022 roku otrzymało środki na wsparcie 
uchodźców z Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy: 
1) zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego - 2 673 546,72 zł, 
2) wypłata świadczeń pieniężnych - 1 910 349 zł, 
3) jednorazowe świadczenia pieniężne „300 +” - 443 904 zł, 
4) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - 42 215 zł, 
5) świadczenie rodzinne - 28 207 zł, 
6) bezpłatna pomoc psychologiczna - 19 964 zł, 
7) wykonanie zdjęcia - 32 927,25 zł, 
8) nadanie nr PESEL - 19 409,35 zł, 
9) zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania  i finansowanie przejazdów środkami 
transportu publicznego - 13 754,20 zł 
10) dodatkowe zadania oświatowe - 728 866 zł. 

8. Punkt Wsparcia dla uchodźców z Ukrainy działał w budynku Urzędu Miasta przy 
ulicy Senatorskiej 12 w Skierniewicach w terminie od 25 lutego do 8 kwietnia 2022 roku.  
W pierwszych tygodniach wojny w Ukrainie punkt był czynny całodobowo, a od drugiej 
połowy marca w godzinach pracy urzędu. Punkt Wsparcia był formą pomocy doraźnej. Z 



chwilą ustabilizowania się sytuacji z napływem uchodźców, jego rolę przejął urząd miasta 
wraz z jednostkami organizacyjnymi. 

9. Nowo przybyli uchodźcy, którzy mają kłopot ze znalezieniem schronienia, nadal 
mogą zgłaszać się do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Pomoc, skierowaną 
uchodźcom, w Skierniewicach oferują zgodnie z kompetencjami Urząd Miasta, Urząd Pracy, 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, itp. 

10. Wszystkie formy wypoczynku letniego organizowane przez Miasto Skierniewice 
są dostępne również dla dzieci z Ukrainy. 
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