
ZARZĄDZENIE  Nr 0050/73/2022  

Wójta Gminy Polska Cerekiew 

z dnia 6 czerwca 2022 roku 

 

w sprawie określenia form i trybu udzielania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z 

konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 

  

 

 

  Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym                  

(Dz. U. z  2022 r., poz. 559 z późn. zm.), oraz 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 z późn. zm.)  zarządza się, co następuje : 

 

§ 1 

1. Zarządzenie określa formy i tryb udzielania pomocy obywatelom Ukrainy, o których mowa w 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 z późn. zm.) w ramach zakresu 

określonego uchwałą 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.   

2. Pomoc obywatelom Ukrainy udziela się w formie rzeczowej poprzez: 

1) zakup towarów i usług, 

2) świadczenie usług, 

3) zlecenie realizacji zadań publicznych, 

4) dofinansowanie zadań publicznych. 

3. Pomoc udzielana jest na wniosek, złożony w dowolnej formie. 

4. Warunkiem udzielenia pomocy jest wykazanie przez wnioskującego, iż spełnia kryterium, o którym 

mowa w 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 z późn. zm.). 

5. Pomoc, o której mowa w niniejszym zarządzeniu jest udzielana z uwzględnieniem możliwości 

Gminy. 

§  2 

1. Zlecenie realizacji pomocy powinno zawierać: 

1) określenie rodzaju pomocy i ilości zakupywanego towaru, rodzaj i zakres usług, które mają być 

wykonywane, 

2) wskazanie adresata, określenie terminu i sposobu dostarczenia pomocy,  

3) w przypadku usług również miejsca ich wykonania. 

 

§  3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia 24 lutego 2022 r. 

 

Wójt Gminy 

Piotr Kanzy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


