
UCHWAŁA NR XXXIII/189/2022 
RADY GMINY POLSKA CEREKIEW 

z dnia 6 kwietnia 2022 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. 
z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.1)) oraz art. 12 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom 
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj.: Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. 
zm.2)) Rada Gminy Polska Cerekiew uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się zakres pomocy, którą mogą zostać objęci obywatele Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa, realizowanej przez Gminę Polska Cerekiew w zakresie posiadanych 
środków, polegający na: 

a) zakwaterowaniu, 

b) zapewnieniu wyżywienia, 

c) zapewnieniu środków czystości i higieny osobistej, środków medycznych oraz innych produktów 
i artykułów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania, 

d) zaopatrzeniu w pomoce dydaktyczne i przybory szkolne, 

e) dofinansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi 
i uczniami, 

f) zapewnienie transportu niezbędnego do realizacji zadań określonych powyżej. 

§ 2. Formy i tryb udzielania pomocy, o której mowa w § 1 określi Wójtowi Gminy Polska Cerekiew. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Polska Cerekiew. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 24 lutego 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Jerzy Kołeczko 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r., poz. 583 
2) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r., poz. 682, poz. 683, poz. 684 
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Uzasadnienie 

Celem przedłożonego projektu uchwały jest zapewnienie możliwości świadczenia przez gminę Polska 
Cerekiew ze środków własnych pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium państwa 
Ukrainy. 

W art. 12 ust. 4 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 z późn. zm.) 
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.  

  Natomiast zgodnie z art. 12 ust. 5 ww. ustawy, zakres pomocy określa w uchwale organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego, związku jednostek samorządu terytorialnego lub związku 
metropolitalnego. Formy i tryb udzielania pomocy określa właściwy organ wykonawczy danej jednostki lub 
związku. 

Zakres pomocy określony w przedłożonym projekcie uchwały dotyczy: 

a)zakwaterowania, 

b)zapewnienia wyżywienia, 

c)zapewnienia środków czystości i higieny osobistej, środków medycznych oraz innych produktów 
i artykułów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania, 

d)zaopatrzenia w pomoce dydaktyczne i przybory szkolne, 

e)dofinansowania zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi 
i uczniami, 

f)zapewnienia transportu niezbędnego do realizacji zadań określonych powyżej. 

 
Projekt uchwały zawiera postanowienie o nadaniu mocy wstecznej od dnia 24 lutego 2022 r., w odniesieniu 
do treści art. 98 ust. 1 ww. ustawy, zgodnie z którym „Pomoc, o której mowa w art. 12, może być 
zapewniona obywatelom Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r.”. 
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