
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/259/2022 

RADY GMINY STARE BOGACZOWICE 

z dnia 25 kwietnia 2022 r. 

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

na terytorium tego państwa przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przebywają  

na terenie Gminy Stare Bogaczowice 

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

poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 12 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 z późń. zm.) Rada 

Gminy Stare Bogaczowice uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się następujący zakres pomocy, która może być zapewniona przez Gminę Stare Bogaczowice 

obywatelom 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, przebywającym na terenie Gminy Stare 

Bogaczowice: 

1) udzielanie koniecznej pomocy humanitarnej, polegającej na zapewnieniu podstawowych produktów, 

artykułów, przedmiotów niezbędnych do ratowania i ochrony życia oraz zdrowia w zakresie, w jakim 

działania te nie będą objęte finansowaniem ze środków z budżetu państwa lub innych środków 

zewnętrznych; 

2) udzielanie pomocy, którą gmina uzna za konieczną, dotyczącej m.in. transportu, opieki, zapewnienia miejsc 

czasowego pobytu, opieki i szkolnictwa, a wojewoda nie wydał polecenia lub decyzji w tym zakresie; 

3) działania związane z integracją i aktywizacją społeczną w zakresie, w jakim działania te nie będą objęte 

finansowaniem ze środków z budżetu państwa lub innych środków zewnętrznych. 

§ 2. Formy i tryb udzielania pomocy w zakresie określonym w § 1 określa Wójt Gminy Stare Bogaczowice. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Bogaczowice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 24 lutego 2022 r. 

Przewodnicząca Rady Gminy Stare Bogaczowice: 

Aneta Rajca 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 4 maja 2022 r.

Poz. 2468
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