
UCHWAŁA XXXI/273/2022 
RADY GMINY SKOROSZYCE 

z dnia 30 marca 2022 r. 

w sprawie zakresu udzielenia 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 (t. j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 449) 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) Rada Gminy 
Skoroszyce uchwala co następuje: 

§ 1.  

Udzielić obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, pomocy w postaci zakwaterowania, całodziennego 
wyżywienia zbiorowego, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów. 

§ 2.  

O formach i trybie udzielenia pomocy w zakresie określonym w § 1 zadecyduje organ wykonawczy. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skoroszyce. 

§ 4.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 

 
 
   

Przewodniczący Rady Gminy 
Skoroszyce 

 
 

Henryk Sokołowski 
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Załącznik do uchwały Nr XXXI/273/2022 

Rady Gminy Skoroszyce 

z dnia 30 marca 2022 r. 

Uzasadnienie:  

Niniejsza uchwała Rady Gminy Skoroszyce została opracowana mając na uwadze 
uchwaloną w dniu 12 marca 2022 r. ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz.U. z 2022 r. poz. 583). Ustawa, poza kwestiami 
legalizacji pobytu obywateli Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podejmowania pracy 
i działalności gospodarczej, uprawnień obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej jest uznawany za legalny, określa także zasady udzielania obywatelom Ukrainy pomocy 
o charakterze socjalnym. Zgodnie z art. 12 ustawy o pomocy obywatelom w związku z konfliktem zbrojnym na 
terytorium tego państwa w uzasadnionych przypadkach wojewoda może zapewnić pomoc tym osobom, 
polegającą na: 

1) zakwaterowaniu, 

2) zapewnieniu całodziennego wyżywienia zbiorowego; 

3) zapewnieniu transportu do miejsc zakwaterowania, o którym mowa w pkt 1, między nimi lub do ośrodków 
prowadzonych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na podstawie przepisów ustawy o udzielaniu 
cudzoziemcom ochrony lub miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna, 

4) finansowaniu przejazdów środkami transportu publicznego do miejsc lub pomiędzy miejscami, 
o których mowa w pkt 3. Ustawa zakłada, że pomoc może być również udzielana przez inne organy inne 
organy administracji publicznej, jednostki podległe lub nadzorowane przez organy administracji publicznej, 
jednostki sektora finansów publicznych oraz inne organy władzy publicznej. Zgodnie z treścią 
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 jednostka samorządu terytorialnego z własnej inicjatywy 
i w zakresie posiadanych środków, może zapewnić pomoc obywatelom Ukrainy, o których mowa 
w art. 1 ust. 1 tej ustawy. Zakres tej pomocy określa w uchwale Rada Gminy a formy i tryb udzielania 
pomocy określa Wójt Gminy. 
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