
UCHWAŁA NR LIII/435/2022 
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE 

z dnia 27 kwietnia 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 2022r. poz. 559[1]) w związku 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), Rada Miejska w Nowej Dębie uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się zakres pomocy, którą mogą zostać objęci obywatele Ukrainy, którzy z powodu 
prowadzonych działań wojennych opuścili terytorium Ukrainy po dniu 24 lutego 2022 r., realizowanej 
przez Gminę Nowa Dęba w zakresie posiadanych środków, polegającej na: 
1) zorganizowaniu, prowadzeniu i udzielaniu doraźnej pomocy; 
2) tymczasowym zakwaterowaniu; 
3) zapewnieniu wyżywienia; 
4) zapewnieniu 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) dofinansowaniu zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem, opieką nad dziećmi 

i uczniami; 
7) zaopatrzeniu w przybory szkolne i pomoce dydaktyczne; 
8) zapewnieniu pomocy w zakresie komunikacji językowej; 
9) zorganizowaniu zajęć integracyjnych, edukacyjnych, kulturalnych i aktywizacji społecznej; 
10) zapewnieniu transportu niezbędnego do realizacji zadań określonych powyżej, w tym 

zapewnieniu transportu z miejsc zakwaterowania do placówek oświatowych. 
§ 2. Udzielanie pomocy uzależnione jest od posiadanych środków finansowych na ten cel. 
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba. 
§ 4. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowej. 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 24 lutego 2022 r. 
 

   
Przewodniczący Rady 

 
 

Damian Diektiarenko 

 
 

[1] Zmiana tekstu jednolitego została opublikowana w Dz.U. z 2022 r. poz 583 

Id: 59E3C8E5-48CD-4CC2-B9A2-04BCE1F7D295. Uchwalony Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Punkt 1
	Paragraf 1 Punkt 2
	Paragraf 1 Punkt 3
	Paragraf 1 Punkt 4
	Paragraf 1 Punkt 5
	Paragraf 1 Punkt 6
	Paragraf 1 Punkt 7
	Paragraf 1 Punkt 8
	Paragraf 1 Punkt 9
	Paragraf 1 Punkt 10

	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4
	Paragraf 5


