
Uchwała Nr - 2022  

Rady Gminy Nędza 

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

 

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

terytorium tego państwa  

 

                Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz.U. z 2022 r., poz. 559),  art. 12 ust. 4 i ust. 5 oraz 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) oraz art. 5 i art. 13 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), uchwala 

się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Określa się zakres pomocy, którą mogą zostać objęci obywatele Ukrainy, o których mowa art. 1 ust. 

1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 

na terytorium tego państwa, realizowanej przez Gminę Nędza, polegający na:  

1) zapewnieniu transportu do miejsc zakwaterowania i miejsc świadczeń opieki zdrowotnej;  

2) zapewnieniu artykułów wyposażenia domowego i kuchennego;  

3) nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń, lokali oraz finansowaniu mediów z tym związanych;  

4) zapewnienie dzieciom i uczniom będących obywatelami Ukrainy bezpłatnego transportu do 

miejsc zapewniających im kształcenie, wychowanie i opiekę; 

5) sfinansowanie wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych; 

6) sfinansowanie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych 

wychowaniem przedszkolnym; 

7) udzieleniu doradztwa oraz  wsparcia organizacyjnego, rzeczowego i finansowego w dostępie 

do szeroko pojętych usług publicznych, w tym  społecznych,  oświatowych, kulturalnych oraz 

sportowych; 

8) udzieleniu niezbędnej pomocy psychologicznej. 

 

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1 będzie realizowana w ramach środków zabezpieczonych na ten cel 

w budżecie Gminy Nędza. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Nędza . 

§ 3 

Pomoc, o której mowa w § 1 może być zapewniona w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. 

§ 4 

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

2. Uchwała podlega publikacji  w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ogłoszeniu w 

sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy. 

 

 


