UCHWAŁA NR XLIV/441/2022
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
z dnia 21 kwietnia 2022 r.
w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy w związku z działaniami wojennymi
prowadzonymi na terytorium tego państwa przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
i przebywają na terenie Miasta i Gminy Pleszew
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 związku z 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 ze zmianami)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujący zakres pomocy, która może być zapewniona przez Miasto i Gminę Pleszew
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 Miasta
i Gminy Pleszew, polegającej na:
1) tymczasowym zakwaterowaniu;
2) zapewnieniu całodziennego wyżywienia zbiorowego;
3) zapewnieniu środków czystości i higieny osobistej, środków medycznych oraz innych produktów
i artykułów niezbędnych do udzielania pomocy;
4) zorganizowaniu pomocy humanitarnej;
5) zapewnieniu pomocy w zakresie komunikacji językowej;
6) zapewnieniu niezbędnej odzieży;
7) udzieleniu niezbędnej pomocy psychologicznej;
8) doradztwie oraz wsparciu organizacyjnym, rzeczowym i finansowym w dostępie do usług publicznych
w zakresie pomocy społecznej i oświaty;
9) udzielaniu wsparcia organizacyjnego w dostępie do pomocy świadczonej przez organy państwa, jednostki
samorządu
terytorialnego
i organizacje
pozarządowe
na
rzecz
obywateli
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.
§ 2. Pomoc, o której mowa w § 1, finansowana jest ze środków Miasta i Gminy Pleszew.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pleszewie
Adela Grala-Kałużna
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UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XLIV/441/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2022 r.
W związku z wejściem w życie 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 zmianami) jednostka
samorządu terytorialnego z własnej inicjatywy i w zakresie posiadanych środków, może zapewnić pomoc
obywatelom Ukrainy, o których mowa w przedmiotowej ustawie. Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 5 ww.
ustawy, zakres pomocy określa w uchwale organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, zaś formy
i tryb udzielania pomocy określa właściwy organ wykonawczy danej jednostki.
Pomoc,
o której
mowa
w uchwale,
dotyczy
w szczególności
udzielania
pomocy
w zakresie nieprzewidzianym innymi regulacjami prawnymi oraz na rzecz osób, które nie kwalifikują się do
udzielenia tej pomocy ze względów formalnych.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
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