UCHWAŁA NR XLV/339/2022
RADY MIEJSKIEJ W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM
z dnia 29 kwietnia 2022 r.
w sprawie określenia zakresu pomocy na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbroj-nym 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. 559) oraz art. 12 ust. 4 i 5 oraz art. 98 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 ze zm.) Rada Miejska
w Kamieńcu Ząbkowickim uchwala co następuje:
§ 1. Uchwała określa zakres 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, przyznawanej przez Gminę Kamieniec Ząbkowicki.
§ 2. Osobom potrzebującym, o których mowa w § 1, można udzielić pomocy pieniężnej, niepieniężnej oraz
w formie rzeczowej w zakresie zapewnienia usług bytowych, opiekuńczych, zdrowotnych oraz edukacyjnych.
§ 3. Formy i tryb udzielania pomocy, o której mowa w § 2 określa Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego
w zakresie posiadanych na ten cel środków.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńca Ząbkowickiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 lutego 2022 r. i polega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Bernadeta Chodasewicz
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UZASADNIENIE
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 a formy i tryb udzielania pomocy określa organ wykonawczy Gminy. Gmina, może
zapewnić pomoc obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z
działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa i przebywają na terenie gminy, dlatego
też proponuje się przyjęcie niniejszej uchwały.
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