
Uchwała nr  /22 

Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia 20 kwietnia 2022 r. 

 

w sprawie określenia zakresu pomocy zapewnianej obywatelom Ukrainy  

w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa 

 

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy 

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583, 682, 

683 i 684) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Określa się zakres pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy, o których mowa art. 1 ust. 1 

ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 

na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583, 682, 683 i 684). 

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, obejmuje: 

1) zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów niezbędnych do 

bieżącego funkcjonowania; 

2) zapewnienie wyżywienia; 

3) zapewnienie odzieży; 

4) dofinansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką 

nad dziećmi; 

5) zakwaterowania; 

6) zapewnienia transportu; 

7) zapewnienia pomocy w sprawach administracyjnych związanych z uzyskaniem 

podstawowych praw w związku z pobytem w Polsce; 

8) zapewnienia pomocy pedagogiczno- psychologicznej; 

9) finasowanie usług komunalnych. 

3. Pomoc o której mowa w ust.1 i 2 udzielana jest w okresie od dnia 24 lutego 2022r.. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych.  

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Podjęcie uchwały jest uzasadnione wejściem w życie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. 

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

(Dz. U. z 2022 r. poz. 583). Projekt uchwały dotyczy określenia zakresu możliwej pomocy oby-

watelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku 

z działaniami wojennymi na terytorium tego państwa. 

Art. 12. ust. 5 w/w ustawy wskazuje, iż zakres pomocy określa organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego, natomiast formy i tryb udzielania pomocy określa właściwy organ 

wykonawczy danej jednostki.  

Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione. 

 

 


