
 

Uchwała XLII/258/2022 

Rady Miasta Łaskarzew 

z dnia 26 maja 2022 roku 

 

w sprawie zakresu pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy 

 

Na podstawie  art. 18 ust 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j.. Dz. U. 2022 r. poz.559 z póżn.zm.) w związku z art. 12 ust. 4 i 5 oraz art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 

12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

kraju ( Dz. U. 2022 poz. 583) Rada Miasta  w Łaskarzewie uchwala, co następuje: 

§ 1 

Określa się zakres pomocy Miasta Łaskarzew udzielanej obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 

1 ust. 1 z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 

na terytorium tego państwa polegającej na: 

1/ ustalaniu i przygotowaniu miejsc tymczasowego zakwaterowania 

2/ zakup środków żywności i higieny osobistej, odzieży i żywności oraz innych produktów 

niezbędnych do bieżącego funkcjonowania; 

3/ zapewnieniu pomocy rzeczowej innej niż określona w pkt 2; 

4/ transport z miejsc zakwaterowania do placówek oświatowych, szpitali; 

5/ koordynacji zatrudnienia obywateli Ukrainy, udzielaniu niezbędnych informacji dotyczących zasad 

pobytu i podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

6/ zaopatrzenie w pomoce dydaktyczne i przybory szkolne; 

7/ wspieranie procesu adaptacji, integracji oraz aktywizacji osobowej; 

8/ prowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej działań gminy na rzecz obywateli Ukrainy; 

9/ dofinansowanie zadań oświatowych zawiązanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad 

dziećmi i uczniami; 

10/ prowadzeniu akcji informacyjnej dla podmiotów, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie 

obywatelom Ukrainy. 

§ 2 

Formy i tryb udzielania pomocy, o której mowa w § 1 określi Burmistrz Miasta Łaskarzew 

 

§ 3 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 4 

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

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Leszek Bożek 



 

U Z A S A D N I E N I E 

 

W związku z wybuchem wojny na terytorium Ukrainy dnia 24 lutego 2022 r. spowodowanym 

przez atak wojsk Federacji Rosyjskiej, obywatele Ukrainy zmuszeni zostali do masowego opuszczania 

terytorium swojego kraju, jak również doszło do wielu szkód materialnych oraz osobowych na 

terytorium Ukrainy. 

W wyniku w/w działań na teren Miasta Łaskarzew przybyli Uchodźcy z Ukrainy szukający 

pomocy. Z uwagi na wejście w życie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy 

w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa powstała prawna możliwość udzielania 

pomocy uchodźcom. Do określenia zakresu udzielanej pomocy upoważniona jest Rada Miasta,  

co niniejsza uchwała czyni. 

Podjęcie tej uchwały jest konieczne i uzasadnione z uwagi na toczącą się w dalszym ciągu 

wojnę na Ukrainie i fakt pozostawania na terenie Miasta Łaskarzew Uchodźców z Ukrainy. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Leszek Bożek 
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