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Uchwała Nr XLVII/345/2022 

Rady Gminy Popielów 

z dnia 26 maja 2022 r. 

w sprawie określenia 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 (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559) w zw. z art. 12 ust. 4 i 5 oraz 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 ze zm.) Rada Gminy Popielów 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 Popielów. 

§ 2.  

Pomoc, o której mowa w ust. 1, może obejmować w szczególności: 

1) zakwaterowanie; 

2) zapewnienie wyżywienia; 

3) zapewnienie środków czystości i higieny osobistej, odzieży i żywności oraz innych produktów 
niezbędnych do bieżącego funkcjonowania; 

4) wspieranie procesu adaptacji, integracji oraz aktywizacji zawodowej; 

5) finansowanie usług komunalnych; 

6) dofinansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi 
i uczniami; 

7) transport. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów. 
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§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wójt Gminy 
 
 

Sybilla Stelmach 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 12 ust. 4 i ust. 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa jednostka samorządu terytorialnego może zapewnić pomoc 
obywatelom Ukrainy, którzy znaleźli się na jej terenie w wyniku działań wojennych, zaś właściwa rada 
określa zakres tej pomocy. 

Na terenie Gminy Popielów schronienie znaleźli uchodźcy wojenni z różnych regionów Ukrainy, przede 
wszystkim kobiety i dzieci. Wszystkie te osoby uzyskały doraźną pomoc, w tym zakwaterowanie, 
wyżywienie i pomoc w sprawach urzędowych. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu wielu ludzi dobrej woli 
nasza gmina stała się bezpieczną przystanią dla uchodźców wojennych. 

W celu kontynuacji długofalowej pomocy potrzebne jest określenie zakresu tej pomocy. 
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