
Uchwała NR XXXVI/236/2022 

Rady Gminy Bądkowo 

z dnia 31 marca 2022 roku 

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

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm. ) oraz art. 12 ust. I w zw. zust. 4i5 ustawy z 
12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na 
terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583), Rada Gminy Bądkowo uchwala, co 
następuje: 

$ 1. W ramach realizacji ustawowego uprawnienia do określenia zakresu pomocy udzielanej 
obywatelom Ukrainy przez gminę, przewiduje się zapewnienie pomocy polegającej na: 
1. zakwaterowaniu, 

2. przystosowaniu lokali do użytkowania, 

3. zapewnieniu całodziennego wyżywienia, 

4. finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego, 
5. zapewnienie środków czystości i higieny osobistej, art. gospodarstwa domowego oraz 

innych produktów, 

$ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

$ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | 
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Uzasadnienie 

D Uchwały NR XXXVT/236/2022 

W art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa postanowiono, że wojewoda może zapewnić 
pomoc obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, polegającą na: 
1) zakwaterowaniu; 

2) zapewnieniu całodziennego wyżywienia zbiorowego; 

3) zapewnieniu transportu do miejsc zakwaterowania, o których mowa w pkt 1, między nimi 
lub do ośrodków prowadzonych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka 
medyczna; 

4) finansowaniu przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego 
transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością w szczególności do miejsc lub 
pomiędzy miejscami, o których mowa w pkt 1-3; 
5) zapewnieniu środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów. 

Gmina ma możliwość wyboru ze wskazanych zakresów pomocy, dlatego też dokonano wyboru 
w zakresie: 

1. zakwaterowania, 

2.przystosowaniu lokali do użytkowania, 

3.zapewnienia całodziennego wyżywienia zbiorowego. 

4.finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego, 

5.zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów. 

Postanowiono, że jednostka samorządu terytorialnego z własnej inicjatywy i w zakresie 
posiadanych środków, może zapewnić pomoc obywatelom Ukrainy, o których mowa w $ 1 

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 ocenie Radnych gmina posiada możliwości udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w 
zakresie zakwaterowania i zapewnienia całodziennego wyżywienia zbiorowego. Stąd wskazane 
formy pomocy, które mogą być zrealizowane prze gminę. O formach tych pomocy i trybie 
(wnioskowym) rozstrzygnie w stosownym akcie prawnym organ wykonawczy, czyli wójt 
gminy. 

Z powyższych względów niniejsza uchwała jest uzasadniona. 
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