
UCHWAŁA NR XXXIV/240/22 
RADY GMINY BARTNICZKA 

z dnia 20 września 2022 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.1) ) oraz art. 12 ust. 4 i 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.2) ) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przebywającym na terenie gminy Bartniczka 
może zostać udzielona pomoc polegająca na wypłacie świadczeń oraz podjęciu innych działań niezbędnych do 
realizacji pomocy wynikającej z ww. ustawy w przypadku doraźnych braków z jakiegokolwiek powodu 
przekazania środków z Funduszu Pomocy. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Leszek Walczak 

 

 
1)  Zm.t.j. ogłoszono w Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079. 
2)  Zm. ogłoszono w Dz. U. z 2022 r. poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, 

poz. 1692 i poz. 1733. 
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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, jednostka samorządu terytorialnego z własnej 
inicjatywy i w zakresie posiadanych środków, może zapewnić pomoc obywatelom Ukrainy, o których 
mowa w art. 1 ust. 1 tej ustawy. 

Stosowanie do ust. 5 ww. przepisu zakres pomocy określa w uchwale organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego, natomiast formy i tryb udzielania tej pomocy określa organ wykonawczy. Środki 
otrzymane przez państwo nie są wystarczające na pokrycie wszystkich wydatków związanych z pomocą 
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przebywającym na 
terenie gminy Bartniczka. 

Celem uchwały jest uzupełnienie pomocy obywatelom Ukrainy udzielanej przez państwo w przypadku 
doraźnych braków środków z Funduszu Pomocy. Wydatki na ten cel mogą być realizowane ze środków 
budżetu Bartniczka od dnia 24 lutego 2022 r. 
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