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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY HYŻNE 

z dnia .................... 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 2022 r. 
poz. 559 i 583) oraz art. 12 ust. 4 i ust. 5, art. 52, 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, 682, 683, 
684 i 830) Rada Gminy Hyżne uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa zakres pomocy udzielanej od dnia 24 lutego 2022 roku, którą mogą zostać objęci obywatele 
Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy 
w związku z konfliktem zbrojnym tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.), polegającej na: 

1) zorganizowaniu, prowadzeniu i udzielaniu doraźnej pomocy; 

2) tymczasowym zakwaterowaniu; 

3) zapewnieniu całodziennego wyżywienia zbiorowego oraz zapewnieniu obiadów dla dzieci i młodzieży 
w placówkach oświatowych; 

4) zapewnieniu transportu do miejsc zakwaterowania, o których mowa w pkt 2, 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; 

5) zapewnieniu środków czystości i higieny osobistej, środków medycznych oraz innych produktów 
i artykułów niezbędnych do udzielania pomocy. 

§ 2. W celu zapewnienia kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi obywateli Ukrainy 
zakwaterowanymi na terenie Gminy Hyżne w innych miejscowościach aniżeli znajduje się placówka 
oświatowa, organizuje się tym dzieciom i uczniom bezpłatny transport do miejsca na terenie gminy, w którym 
zapewnia się im kształcenie, wychowanie i opiekę. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hyżne. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 12 ust. 4 i ust. 5, art. 52, art. 98 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom 
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.), jednostka 
samorządu terytorialnego, z własnej inicjatywy i w zakresie posiadanych środków, może zapewnić pomoc 
obywatelom Ukrainy 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. 

Gmina Hyżne udziela schronienia 6 obywatelom Ukrainy. Ze względu na sytuację na Ukrainie, liczba ta 
może ulec zwiększeniu. W związku z powyższym zachodzi potrzeba pokrycia kosztów przedmiotowej pomocy, 
dlatego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
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