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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY ŚWIERCZÓW 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie określenia zakresu pomocy udzielonej przez Gminę Świerczów obywatelom Ukrainy 
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 

Na podstawie art. 12 ust. 4 i 5 art. 98 ust. 2 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, z późn. zm1).), 
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559 z późn. 
zm2).), Rada Gminy Świerczów uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się następujący zakres pomocy, jaką Gmina Świerczów zapewnia, w ramach posiadanych 
środków, 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, przebywającym na 
terytorium Gminy Świerczów: 

1) zakwaterowanie; 

2) zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego; 

3) zapewnianie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów; 

4) zwolnienie z miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad wymiar godzin realizowanych 
bezpłatnie; 

5) zwolnienie z opłat związanych ze spożywaniem przez dzieci posiłków w przedszkolu i szkołach; 

6) udzielenie niezbędnej pomocy psychologicznej; 

7) zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży oraz nauki języka polskiego; 

8) podjęcie innych działań niezbędnych do realizacji pomocy. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerczów. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w 

życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

   

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Adam Janas 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 584, poz. 830, poz. 930, 

poz. 1002, poz. 1087 i poz. 1161. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079. 
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Uzasadnienie 

Przepisy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terenie tego państwa w art. 12 ust. 4 stanowią o możliwości udzielenia pomocy obywatelom 
Ukrainy przez samorząd, z własnej inicjatywy, w zakresie posiadanych środków. Zgodnie 
z art. 12 ust. 5 ustawy, do określenia zakresu udzielanej pomocy obywatelom Ukrainy uprawniony jest 
organ stanowiący, toteż proponuje się podjęcie przedmiotowej uchwały. 
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