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UCHWAŁA NR XXXVIII/   / 2022 

RADY GMINY PAWŁOWICE 

z dnia 31 maja 2022 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zminami) oraz art. 12 ust. 4 i 5, 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 zmianami) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego 
oraz Komisji Działalności Społecznej 

Rada Gminy Pawłowice 
uchwala 

§ 1. Określa się następujący zakres pomocy, która może być zapewniona przez Gminę Pawłowice 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, obejmujący: 

1) zakwaterowanie, 

2) wyżywienie, 

3) środki czystości oraz środki higieny osobistej, 

4) niezbędne artykuły i środki medyczne oraz leki, 

5) transport do miejsc zakwaterowania, pomiędzy tymi miejscami, do miejsc udzielania opieki medycznej, 

6) pomoc tłumacza, 

7) naukę języka polskiego. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 

§ 3. Uchwała ma zastosowanie do pomocy udzielonej przez Gminę Pawłowice od 24 lutego 2022 r. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 
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UZASADNIENIE 

W dniu 12 marca 2022 r., z mocą od 24 lutego 2022 r., weszła w życie ustawa 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.), zawierająca szczególne regulacje zapewniające podstawę prawną dla pomocy obywatelom 
Ukrainy, którzy w wyniku działań wojennych zostali zmuszeni do opuszczenia swojego kraju pochodzenia 
i przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 4 ustawy 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 ww. ustawy. Z kolei 
z art. 12 ust. 5 wynika, 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. 

Zgodnie z art. 98 ust. 2 ustawy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. jednostki samorządu terytorialnego, 
związki jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz związek 
metropolitalny mogą udzielać pomocy obywatelom Ukrainy i wsparcia społecznościom lokalnym i regionalnym 
innych państw, w tym również poprzez wydatkowanie środków finansowych . 

Mając na uwadze powyższe w przedmiotowej uchwale określono zakres pomocy Gminy Pawłowice dla 
obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy. Pomoc oraz czas jej udzielania uzależnione będą  
od posiadanych w budżecie gminy środków finansowych na ten cel. 

W tym stanie prawnym i faktycznym podjęcie uchwały jest celowe i uzasadnione. 
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