
UCHWAŁA NR XXXVI/224/2022 
RADY GMINY ZBÓJNO 

z dnia 31 marca 2022 r. 

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

Na podstawie 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. poz. 583) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Pomoc 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, obejmuje zapewnienie: 

1) zakwaterowania; 

2) wyżywienia; 

3) środków czystości i higieny osobistej, ubrań oraz innych produktów; 

4) transportu do miejsc zakwaterowania, o których mowa w pkt 1; 

5) finansowania przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu 
przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami, 
o których mowa w pkt l; 

6) pomocy o charakterze włączającym i wspierającym proces adaptacji oraz aktywizacji mającej na celu m.in. 
integrację społeczną i stworzenie warunków do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym; 

7) edukacji w ramach jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę Zbójno oraz nauki poprzez e-
szkołę; 

8) informacji, konsultacji i doradztwa; 

9) pomocy o charakterze opiekuńczo-pobytowym dla osób z niepełnosprawnością; 

10) opieki wychowawczej i terapeutycznej; 

11) transportu związanego z udzielaną pomocą; 

12) wyposażenia, remontu i modernizacji budynku lub pomieszczeń przeznaczonych do zakwaterowania; 

13) zapewnienie pomocy prawnej i językowej. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójno. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mieczysław Pankiewicz 
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Uzasadnienie 

Niniejszą uchwałą określa się zakres pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 
terytorium tego państwa. 

Zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, 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 ustawy. 

Art. 12 ust. 5 ww. ustawy wskazuje, że 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. 

W związku z atakiem w dniu 24 lutego 2022 r. wojsk Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy 
i trwającymi działaniami wojennymi na jej obszarze obywatele Ukrainy zostali zmuszeni do opuszczenia 
swojego kraju. Przedmiotowe wydarzenia spowodowały, że granicę Rzeczypospolitej Polskiej zaczęli 
przekraczać obywatele Ukrainy, poszukujący schronienia i pomocy. 

Biorąc pod uwagę powyższe niezbędne jest podjęcie niezwłocznych działań ukierunkowanych na 
udzielenie pomocy m.in. w zakwaterowaniu (w tym przygotowaniu odpowiedniej infrastruktury wraz 
z wyposażeniem), zapewnieniu wyżywienia, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych 
niezbędnych produktów, sfinansowanie kosztów transportu lub przejazdów środkami transportu 
publicznego, udzielenie pomocy w związku z adaptacją, w tym zapewnienie poradnictwa specjalistycznego, 
zapewnienie edukacji w ramach jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę Zbójno oraz nauki 
poprzez e-szkołę, zapewnienie dostępu do informacji, konsultacji i doradztwa, zapewnienie pomocy 
o charakterze opiekuńczo-pobytowym dla osób z niepełnosprawnością, a także innych form pomocy 
w zależności od indywidualnych potrzeb przybywających na terenie gminy Zbójno cudzoziemców 
z terytorium Ukrainy zgodnie z możliwościami formalno-prawnymi przewidzianymi ww. ustawą. 

Na podstawie art. 98 omawianej powyżej ustawy udzielenie pomocy w wyżej wskazanym zakresie jest 
możliwe od dnia 24 lutego 2022 r. 

Podjęcie uchwały skutkować będzie koniecznością zabezpieczenia w budżecie gminy Zbójno środków na 
udzielenie wsparcia. 
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