
UCHWAŁA NR XL/324/2022 
RADY POWIATU W STARACHOWICACH 

z dnia 24 marca 2022 r. 

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

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  
(Dz. U. z 2022 r., poz. 528) oraz art. 12 ust. 1 w zw. z ust. 4 i 5 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), Rada Powiatu uchwala co następuje: 

§ 1. 1. W ramach realizacji ustawowego uprawnienia do określenia zakresu pomocy udzielanej obywatelom 
Ukrainy przez powiat, przewiduje się zapewnienie pomocy polegającej na: 

1) zakwaterowaniu, 

2) zapewnieniu całodziennego wyżywienia zbiorowego, 

3) zapewnieniu środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów. 

2. Przewiduje się wykonywanie pomocy w zakresie określonym w ust. 1 w okresie do dnia 
30 września 2022 r. z możliwością wydłużenia tego okresu w zależności od posiadanych środków finansowych 
na ten cel. 

§ 2. Formy i tryb udzielania pomocy w zakresie wskazanym w § 1 zostaną określone w uchwale Zarządu 
Powiatu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
 
 

Bożena Wrona 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wojewoda może zapewnić pomoc obywatelom Ukrainy, 
o których mowa w art. 1 ust. 1, polegającą na: 

1) zakwaterowaniu; 

2) zapewnieniu całodziennego wyżywienia zbiorowego; 

3) zapewnieniu transportu do miejsc zakwaterowania, o których mowa w pkt 1, między nimi lub do 
ośrodków prowadzonych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 
miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna; 

4) finansowaniu przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu 
przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami, 
o których mowa w pkt 1–3; 

5) zapewnieniu środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów. 

Z kolei, w ust. 4 postanowiono, że jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu 
terytorialnego lub związek metropolitalny, z własnej inicjatywy i w zakresie posiadanych środków, może 
zapewnić pomoc obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy. 

Zgodnie w postanowieniami ww. ustawy zakres pomocy określa w uchwale organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego, związku jednostek samorządu terytorialnego lub związku metropolitalnego, 
natomiast formy i tryb jej udzielania określa właściwy organ wykonawczy danej jednostki lub związku. 

Powiat Starachowicki posiada możliwości udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie 
zakwaterowania i zapewnienia całodziennego wyżywienia zbiorowego oraz zapewnieniu środków czystości 
i higieny osobistej oraz innych produktów. 

Stąd wskazane trzy formy pomocy mogą być zrealizowane przez powiat. Na dzień podjęcia uchwały 
powiat ma możliwość zapewnienia pomocy do dnia  30 września 2022 r. z możliwością przedłużenia, 
w zależności od możliwości finansowych. 

Z powyższych względów niniejsza uchwała jest uzasadniona. 
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Wyniki głosowania

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

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)
Piotr Ambroszczyk, Piotr Babicki, Paweł Brzozowski, Przemysław Czaja, Dariusz Dąbrowski, Danuta Krępa, Agnieszka Kuś, Marek
Maciukajć, Ryszard Nowak, Jarosław Olech, Jan Pocheć, Sławomir Rymarczyk, Maria Salwa, Krzysztof Serwicki, Robert Sowula,
Dariusz Stachowicz, Mirosław Wojciechowski, Stanisław Wojtan, Bożena Wrona

NIEOBECNI (2)
Joanna Główka, Izabela Wrona

Głosowanie zakończono w dniu: 24 marca 2022, o godz. 10:39
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