
Projekt 
 
 

 
Uchwała Nr .................... 

Rady Miejskiej w Jaworznie 

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

w sprawie określenia zakresu pomocy udzielanej przez Gminę Miasta Jaworzna 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 (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 12 ust. 4 i 5, 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), po konsultacjach określonych uchwałą Nr XLVII/650/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie 
z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196, poz. 3002), 

Rada Miejska w Jaworznie  
uchwala, co następuje:  

§ 1  

1. Określa się zakres pomocy udzielanej przez Gminę Miasta Jaworzna w zakresie posiadanych 
środków, obywatelom 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. 

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1 polega na: 

1) zakwaterowaniu, 

2) zapewnieniu wyżywienia, 

3) zapewnieniu transportu do miejsc zakwaterowania i między nimi lub miejsc, w których udzielana 
jest opieka medyczna, 

4) finansowaniu przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu 
przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością, 

5) zapewnieniu środków czystości i higieny oraz innych produktów, w szczególności leków, 
środków i sprzętów medycznego, artykułów wyposażenia domowego i kuchennego, odzieży 
i obuwia, 

6) organizacji zajęć językowych, 

7) zapewnieniu wsparcia psychologicznego, 

8) zapewnieniu wsparcia tłumaczy, 

9) zapewnieniu pomocy prawnej, 

10) wspieraniu procesu adaptacji, integracji oraz aktywizacji zawodowej, 

11) zapewnieniu dostępu do usług kulturalnych i sportowych, 
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12) finansowaniu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem 
przedszkolnym, 

13) finansowaniu opłat za korzystanie z opieki nad dziećmi do lat 3, 

14) zapewnienie doradztwa oraz wsparcia organizacyjnego, rzeczowego i finansowego w dostępie 
do usług publicznych, społecznych i oświatowych. 

§ 2  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna. 

§ 3  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 24 lutego 2022 r. 

 

   
Prezydent Miasta Jaworzna 

 
 

Paweł Silbert 
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UZASADNIENIE 

Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu zapewnienie możliwości świadczenia przez Gminę Miasta 
Jaworzna pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej              
z terytorium Ukrainy, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego 
państwa.  
Na mocy przepisu 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. ustawy. 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 będzie stanowił uzupełnienie do 
katalogu zadań i usług publicznych zagwarantowanych ustawą, które są możliwe do 
sfinansowania w zakresie posiadanych przez Gminę środków oraz pozyskanych z innych źródeł, 
np. z darowizn od osób fizycznych lub instytucji i organizacji. 
 
W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne i celowe. 
29 kwietnia 2022 r. 
Opracował:  Zbigniew Piątek - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.  
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