
UCHWAŁA NR XXXVII/249/2022 
RADY GMINY ZAWONIA 

z dnia 29 kwietnia 2022 r. 

w sprawie określenia zakresu pomocy udzielanej przez Gminę Zawonia 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 (tekst 
jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 5 i 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 z późn. zm.) Rada Gminy Zawonia uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się zakres pomocy przeznaczonej na wsparcie 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 tego państwa, przebywających na terenie Gminy Zawonia: 

1) pomoc w zapewnieniu zakwaterowania, 

2) pomoc w zapewnieniu wyżywienia, 

3) pomoc w zapewnieniu transportu, 

4) pomoc w zapewnieniu środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów koniecznych do 
zaspokajania podstawowych potrzeb. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 24 lutego 2022 r. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
Zawonia 

 
 

Grażyna Ogrodowicz-Nitka 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z 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. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) 
jednostka samorządu terytorialnego z własnej inicjatywy i w zakresie posiadanych środków, może 
zapewnić pomoc obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na 
terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z 
najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 
Zakres pomocy określa w uchwale organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. 
Uchwała wskazuje obszary, w których Gmina Zawonia będzie wspierać obywateli Ukrainy, 
przebywających na jej terenie, w związku z działaniami zbrojnymi na terenie Ukrainy.  
Uchwała wejdzie w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od 24 lutego 2022 r., czyli od 
dnia rozpoczęcia konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy, na co pozwala przytoczona na wstępie 
ustawa. 
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  
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