
UCHWAŁA NR LXII/561/2022 
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE 

z dnia 25 marca 2022 r. 

w sprawie zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy. 

Na podstawie 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) 

Rada Miejska w Rymanowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Gmina Rymanów może z własnej inicjatywy i w zakresie posiadanych środków zapewnić pomoc 
obywatelom Ukrainy wskazanym 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 (Dz. U. z 2022 r., poz. 583), 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. 
2. O formie i trybie udzielenia pomocy decyduje Burmistrz Gminy Rymanów. 

§ 2. Finansowanie pomocy określonej w §1 realizowane będzie ze środków własnych budżetu Gminy 
Rymanów. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rymanów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Rymanowie 

 
 

Andrzej Pitrus 
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Uzasadnienie 

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, która 
weszła w życie 12 marca br. określa szereg form pomocy kierowanej dla przybyłych do RP obywateli 
ukraińskich, m.in. zasad legalizacji pobytu, opieki zdrowotnej, kształcenia i wychowania dzieci oraz 
aktywizacji zawodowej na rynku pracy. 

Jednostki samorządu terytorialnego (zgodnie z zapisem art. 12 ust. 4 i 5 przedmiotowej ustawy) mogą 
z własnej inicjatywy zapewnić pomoc obywatelom Ukrainy w zakresie zakwaterowania, całodobowego 
wyżywienia zbiorowego, zapewnieniu transportu do miejsc zakwaterowania, finansowania przejazdów 
środkami transportu publicznego, a także zapewnienia środków czystości i higieny osobistej. 

Powyższe działania pomocowe finansowane będą ze środków własnych budżetu Gminy Rymanów, zaś 
formę i tryb udzielania pomocy określał będzie Burmistrz Gminy Rymanów poprzez wydanie stosownych 
zarządzeń. 

Opracował: Grzegorz Wołczański 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 362A5FD6-E241-4D3A-9136-27F19119593C. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Ustęp 1 Punkt 1
	Paragraf 1 Ustęp 1 Punkt 2
	Paragraf 1 Ustęp 1 Punkt 3
	Paragraf 1 Ustęp 1 Punkt 4
	Paragraf 1 Ustęp 1 Punkt 5

	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4

	Uzasadnienie

		2022-03-28T10:46:17+0200
	Polska
	Formalne zatwierdzenie (Proof of approval)




