
Uchwała Nr 54/2022 

Rady Miejskiej w Przemyślu 

z dnia 8 kwietnia 2022 r. 

 

w sprawie  określenia zakresu pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym toczącym się na terytorium tego państwa, finansowanej ze środków własnych budżetu 

Gminy Miejskiej Przemyśl 

 

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), w zw. 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 ze zm.) Rada Miejska w Przemyślu 

 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Gmina Miejska Przemyśl może zapewnić osobom, o których mowa art. 1 ust. 1 w ustawie 

z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego Państwa, pomoc ze środków własnych budżetu miasta, w tym z darowizn 

otrzymanych na utworzony w tym celu wyodrębniony rachunek bankowy. 

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1 może być udzielona w formie rzeczowej lub finansowej. 

3. Pomoc rzeczowa może być udzielona poprzez zakup towarów lub usług i bezpośrednie ich 

przekazanie lub świadczenie na rzecz obywateli Ukrainy lub organizacji zajmujących się 

świadczeniem pomocy dla tych osób. 

4. Zakres pomocy, którą mogą zostać objęci obywatele Ukrainy, może obejmować zakup rzeczy, 

sprzętu i usług niezbędnych dla zapewnienia podstawowych potrzeb ludzi, w szczególności: 

zakupu artykułów i usług związanych z zapewnieniem zakwaterowania, zakupu środków 

żywności lub zapewnienia wyżywienia zbiorowego, dostępu do edukacji i materiałów/pomocy 

edukacyjnych i przyborów szkolnych, w tym zapewnienia pomocy w zakresie komunikacji 

językowej, zapewnienia usług opiekuńczych i wychowawczych, zakupu leków, artykułów 

opatrunkowych i medycznych, środków czystości i higieny osobistej, ubrań, obuwia, zabawek 

i innych produktów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania, zakupu usług transportowych, 

materiałów remontowo-budowlanych, dostępu do usług telekomunikacyjnych, zapewnienia 

pomocy humanitarnej, w tym transportu darów, zakupu sprzętu medycznego oraz wspierania 

procesu adaptacji, integracji oraz aktywizacji zawodowej. 

§ 2. 

Formy i tryb udzielania pomocy określi Prezydent Miasta Przemyśla. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 24 lutego 2022 r. 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

 

Maciej Kamiński 


