
 

 

UCHWAŁA NR XLV/287/22 

RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM 

z dnia 29 marca 2022 r. 

w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym  

na terytorium tego państwa 

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. 

poz. 559) oraz art. 12 ust. 4 i ust. 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 ze zmianami) 

Rada Miejska w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje: 

§ 1. 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 Brzeg Dolny. 

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1 obejmuje: 

1) zakwaterowanie, 

2) zapewnienie całodziennego wyżywienia, 

3) zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów niezbędnych do bieżącego 

funkcjonowania, 

4) zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, w tym do miejsc, w których obywatelom Ukrainy jest 

zapewniana pomoc medyczna, 

5) finansowanie przejazdów środkami transportu specjalistycznego przeznaczonego dla osób 

z niepełnosprawnością, 

6) zapewnienie bezpłatnej nauki języka polskiego, 

7) dofinansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi 

i uczniami, 

8) wspieranie procesu adaptacji i integracji. 

§ 2. 1. Pomoc o której mowa w § 1 może być udzielona przez Gminę w zależności od posiadanych środków 

finansowych. 

2. Ustala się okres świadczenia pomocy w zakresie określonym w § 1 do dnia 31 maja 2022 roku. 
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu Dolnego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 24 lutego 2022 roku. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej: 

Anna Michalska 
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