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Uchwała Nr XLVIII/362/2022 

Rady Gminy Popielów 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia z Samorządem Województwa Opolskiego 
dotyczącego przyjęcia do realizacji zadania pn. Pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie 

Województwa Opolskiego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 

Na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.) i art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Wyraża się zgodę na podpisanie porozumienia z Samorządem Województwa Opolskiego dotyczącego 
przyjęcia do realizacji powierzonego zadania pn. Pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie 
Województwa Opolskiego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

2. Zadanie realizowane będzie przez Gminę Popielów w ramach dotacji celowej w kwocie 19 tys. zł, 
a także zgodnie z zasadami określonymi w porozumieniu, o którym mowa w ust. 1. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wójt Gminy 
 
 

Sybilla Stelmach 
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Uzasadnienie 

W związku z wyzwaniami i potrzebami w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, którzy w wyniku 
konfliktu zbrojnego znaleźli się na terytorium województwa opolskiego, Samorząd Województwa 
Opolskiego powierzył do realizacji część swoich zadań w tym obszarze poprzez udzielenie dotacji celowej. 

Zadania realizowane przez Gminę Popielów na rzecz Obywateli Ukrainy przebywających na terenie 
gminy obejmować będą przede wszystkim: 

- zakwaterowanie (w tym transport do miejsca zamieszkania), 

- zapewnienie wyżywienia, 

- zakup produktów żywnościowych. 

Biorąc pod uwagę powyższe, przyjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione. 
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