
 

 

UCHWAŁA NR XLVII/539/22 

RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA 

z dnia 14 kwietnia 2022 r. 

w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym  

na terytorium tego państwa 

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., 

poz. 559 z późn. zm.) 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r.,  

poz. 583 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Miasto Wałbrzych z własnej inicjatywy i w zakresie posiadanych środków, może zapewnić pomoc 

obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom 

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, polegającą na: 

1) koordynacji działań sieci wolontariackiej na rzecz obywateli Ukrainy; 

2) organizacji i udzielaniu interwencyjnego poradnictwa psychologicznego, prawnego, zawodowego 

i socjalnego; 

3) organizacji zajęć z języka polskiego; 

4) zapewnieniu interwencyjnych tłumaczeń; 

5) organizacji krótkoterminowej opieki nad dziećmi; 

6) organizacji działań z zakresu integracji w społeczności lokalnej; 

7) wsparciu działań na rzecz zdrowia publicznego; 

8) prowadzeniu działań informacyjnych, dotyczących pomocy oferowanej obywatelom Ukrainy; 

9) doraźnej pomocy przedmedycznej. 

§ 2. Pomoc w zakresie, o którym mowa w § 1 będzie udzielana przez Miasto Wałbrzych do dnia 30 

czerwca 2022 r. 

§ 3. Źródłem finansowania pomocy w zakresie, o którym mowa w § 1, będą środki pochodzące z darowizn 

i rezerwy na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia 24 lutego 2022 r. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha: 

Krystyna Olanin 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 kwietnia 2022 r.

Poz. 2288
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