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Uchwała Nr .............................. 

Rady Miasta Zakopane 
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) w zw. z art. 12 ust. 4 i 5 oraz art. 98 ustawy z dnia 12 marca 2022r.  o pomocy 
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2022 poz. 583) 
Rada Miasta Zakopane 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 Miasto Zakopane w zakresie posiadanych 
środków, polegającej na: 

1)  zorganizowaniu, prowadzeniu i udzielaniu doraźnej pomocy, 

2)  tymczasowym zakwaterowaniu, 

3)  dofinansowanie żywienia w przedszkolach i szkołach, 

4)  zapewnieniu podstawowych artykułów spożywczych, środków czystości i higieny osobistej, 
środków medycznych oraz innych produktów i artykułów niezbędnych do udzielania pomocy, 

5)  zorganizowaniu pomocy humanitarnej, w tym transportu darów, 

6)  zapewnieniu pomocy w zakresie komunikacji językowej, 

7)  zorganizowaniu lub współfinansowanie zajęć integracyjnych, edukacyjnych, kulturalnych 
i aktywizacji społecznej, 

8)  edukacja szkolna i przedszkolna w jednostkach oświatowych, których organem  prowadzącym jest 
Gmina Miasto Zakopane, 

9)  zapewnienie pomocy finansowej i rzeczowej przyznawanej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 
2004r o pomocy społecznej. 

§ 2.  

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

§ 3.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego  i wchodzi w życie 
w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązująca od 24 luty 2022 r. 
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UZASADNIENIE 

W art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa postanowiono, że wojewoda może zapewnić pomoc obywatelom 

Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, polegającą  min  na  zakwaterowaniu;  zapewnieniu całodziennego 

wyżywienia zbiorowego; zapewnieniu środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów; 

organizacji miejsc udzielania doraźnej pomocy medycznej; podjęciu innych działań  niezbędnych do 

realizacji pomocy. 

Gmina ma możliwość wyboru jednego ze wskazanych w  art.12 ust 1 zakresów pomocy, dlatego też 

dokonano wyboru w zakresie  wskazanym w niniejszej uchwale. 

Zgodnie z art. 12 ust. 5 – zakres pomocy określa w uchwale organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego, związku jednostek samorządu terytorialnego lub związku metropolitalnego. Formy i tryb 

udzielania pomocy określa właściwy organ wykonawczy danej jednostki lub związku. 

Z powyższych względów niniejsza uchwała jest uzasadniona. 
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