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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM 

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

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

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559, zm. poz. 583) w zw. z art. 12 ust. 4 i 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. poz. 583, zm. 
poz. 682, zm. poz. 683, zm. poz.684), Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się zakres pomocy, którą mogą zostać objęci obywatele 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, realizowanej przez gminę Lewin Brzeski w zakresie posiadanych 
środków, polegającej na: 

1) zorganizowaniu, prowadzeniu i udzielaniu doraźnej pomocy; 

2) zapewnieniu wyżywienia; 

3) zapewnieniu środków czystości i higieny osobistej, środków medycznych oraz innych produktów 
i artykułów niezbędnych do udzielania pomocy; 

4) zorganizowaniu pomocy humanitarnej, w tym transportu darów; 

5) zapewnieniu pomocy w zakresie komunikacji językowej; 

6) zorganizowaniu zajęć integracyjnych, edukacyjnych, kulturalnych i aktywizacji społecznej; 

7) zapewnieniu transportu niezbędnego do realizacji zadań określonych powyżej; 

8) doradztwie oraz wsparciu organizacyjnym, rzeczowym i finansowym w dostępie do usług publicznych 
w zakresie pomocy społecznej i oświaty; 

9) udzielaniu wsparcia organizacyjnego w dostępie do pomocy świadczonej przez organy państwa, jednostki 
samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe na rzecz obywateli 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 państwa. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego, który określi formy i tryb 
udzielania pomocy, o której mowa w § 1. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Opracował: 
Sekretarz Gminy 

Przedkłada: 
Burmistrz Lewina Brzeskiego 
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UZASADNIENIE 

Celem przedłożonego projektu uchwały jest zapewnienie możliwości świadczenia przez gminę 
Lewin Brzeski - z własnej inicjatywy i w zakresie posiadanych środków - pomocy obywatelom Ukrainy, 
którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku 
z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. 
Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w 
związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583z póżn.zm.) jednostka 
samorządu terytorialnego, z własnej inicjatywy i w zakresie posiadanych środków, może zapewnić pomoc 
obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1. Natomiast w myśl art. 12 ust. 5 ww. ustawy, zakres 
pomocy określa w uchwale organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, zaś formy i tryb 
udzielania pomocy określa właściwy organ wykonawczy danej jednostki. 
Określony w przedłożonym projekcie uchwały zakres pomocy dotyczy miedzy innymi: zorganizowania, 
prowadzenia i udzielania doraźnej pomocy, tymczasowego zakwaterowania, 
zapewnienia wyżywienia, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej, środków medycznych oraz 
innych produktów i artykułów niezbędnych do udzielania pomocy, zorganizowania pomocy humanitarnej, w 
tym transportu darów, zapewnieniu pomocy w zakresie komunikacji językowej, zorganizowania zajęć 
integracyjnych, edukacyjnych, kulturalnych i aktywizacji społecznej, zapewnieniu transportu niezbędnego 
do realizacji zadań określonych powyżej. 
Pomoc, o której mowa w projekcie uchwały, dotyczy w szczególności udzielania pomocy w zakresie 
nieprzewidzianym innymi regulacjami prawnymi oraz na rzecz osób, które nie kwalifikują się do udzielenia 
tej pomocy ze względów formalnych. 
 
 
Z powyższych względów podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne i celowe. 
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