Uchwała Nr ...
„projekt”
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 25 kwietnia 2022 r.
w sprawie ustalenia 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
(tekst jednolity: Dz. U. 2022.559)

w związku z art. 12 ust. 4 i 5 ustawy z 12 marca 2022 r.

o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
(Dz.U.2022.583), Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

81
Ustala się zakres pomocy

udzielanej przez

Gminę Miejską Jarosław obywatelom Ukrainy,

o których mowa w art. I ust. 1 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy
w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2022.583,),

polegający

na:

l)

zapewnieniu

odzieży,

i niezbędnych

usług,

środków

czystości

i higieny

osobistej

oraz

innych

produktów

2)

zapewnieniu wsparcia żywnościowego,

3)

zapewnieniu dostępu do edukacji i innych form kształcenia oraz zajęć integracyjnych,
kulturalnych i aktywizacji społecznej,

4)

pomocy w tymczasowym zakwaterowaniu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław,

82

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

$3
Uchwała

podlega

ogłoszeniu

w

Dzienniku

i wchodzi w życie z dniem 24 lutego 2022 r.

Urzędowym

Województwa

Podkarpackiego

Uzasadnienie

Artykuł

12 ust.

I ustawy

z dnia

12 marca

2022

r. o pomocy

obywatelom

Ukrainy

w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, stanowi 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

terytorium Rzeczypospolitej

czerwca

2003

r. o udzielaniu

cudzoziemcom

Polskiej lub miejsc, w których obywatelom

ochrony

na

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.
Zgodnie
jednostek

z art. 12 ust. 4 cyt. ustawy,

samorządu

terytorialnego

i w zakresie posiadanych

środków,

lub

jednostka samorządu
związek

terytorialnego, związek

metropolitalny,

z

może również zapewnić pomoc

własnej
obywatelom

inicjatywy
Ukrainy,

o których mowa w art. 12 ust. 1.
Zakres pomocy, zgodnie z art. 12 ust. 5

ustawy, określa w uchwale, organ stanowiący

jednostki samorządu terytorialnego, związku jednostek samorządu terytorialnego lub związku
metropolitalnego,

natomiast

formy

i tryb

udzielania

pomocy

określa

właściwy

organ

wykonawczy danej jednostki lub związku.
Możliwość zapewnienia pomocy we wskazanym zakresie dotyczy okresu

od dnia

24 lutego

2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. z możliwością przedłużenia, w zależności od możliwości
finansowych Gminy Miejskiej Jarosław.
Mając
uzasadnione.

na

względzie

przedstawione

argumenty,

podjęcie

niniejszej

uchwały

jest

