
 

 

PROJEKT 

UCHWAŁA NR  ……/2022 

RADY GMINY PRZEMĘT 

z dnia 30 maja 2022 roku. 

 

w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym                  

na terytorium tego państwa. 

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 4 i 5 ustawy z 12 marca 2022 r.                  

o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 

(Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.), Rada Gminy Przemęt uchwala co następuje: 

 

§ 1. W ramach realizacji ustawowego uprawnienia określa się zakres pomocy udzielanej 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                    

przez Gminę Przemęt polegającej na: 

1) zapewnieniu zakwaterowania, 

2) zapewnieniu zakupu środków żywności lub całodziennego wyżywienia zbiorowego, 

3) zorganizowaniu transportu z miejsc zakwaterowania do placówek oświatowych, szpitali, 

urzędów, 

4) zapewnieniu środków czystości i higieny osobistej, odzieży i żywności oraz innych 

produktów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania, 

5) zaopatrzeniu w pomoce dydaktyczne i przybory szkolne, 

6) wspieraniu procesu adaptacji, integracji oraz aktywizacji zawodowej, 

7) dofinansowaniu zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką 

nad dziećmi i uczniami. 

§ 2. Udzielenie pomocy uzależnione jest  od posiadanych środków finansowych                          

na ten cel. 

      §  3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt. 

      § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 24 lutego 2022 r. 

                                                                                            

                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                

                                                                                                      Elżbieta Wita 



 

 

 

 

UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr …../2022 Rady Gminy Przemęt z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie  

zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym                                             

na terytorium tego państwa. 

 

W art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 

konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa postanowiono, że wojewoda może zapewnić 

pomoc obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1.  

Z kolei, w ust. 4 postanowiono, że jednostka samorządu terytorialnego, związek 

jednostek samorządu terytorialnego lub związek metropolitalny, z własnej inicjatywy                             

i w zakresie posiadanych środków, może zapewnić pomoc obywatelom Ukrainy, o których 

mowa w art. 1 ust. 1 ustawy. W ramach realizacji ustawowego uprawnienia określa się zakres 

pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy przez Gminę Przemęt polegającej na: 

1) zapewnieniu zakwaterowania, 

2) zapewnieniu zakupu środków żywności lub całodziennego wyżywienia zbiorowego, 

3) zorganizowaniu transportu z miejsc zakwaterowania do placówek oświatowych, 

szpitali, urzędów, 

4) zapewnieniu środków czystości i higieny osobistej, odzieży i żywności oraz innych 

produktów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania, 

5) zaopatrzeniu w pomoce dydaktyczne i przybory szkolne, 

6) wspieraniu procesu adaptacji, integracji oraz aktywizacji zawodowej, 

7) dofinansowaniu zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem                       

i opieką nad dziećmi i uczniami. 

Natomiast zgodnie z ust. 5 – zakres pomocy określa w uchwale organ stanowiący 

jednostki samorządu terytorialnego. Formy i tryb udzielania pomocy określa właściwy 

organ wykonawczy danej jednostki lub związku. 

O formach tej pomocy i trybie rozstrzygnie w stosownym akcie prawnym organ wykonawczy, 

czyli wójt gminy. 

Z powyższych względów niniejsza uchwała jest zasadna. 

 

 

                                                                                                         Wójt Gminy 

                                                                                                (-) Janusz Frąckowiak 


