
UCHWAŁA NR XL V/402/22 
RADY GMINY KRASOCIN 

z dnia 27 kwietnia 2022 r. 

w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfHktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa 

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; zm.: Dz. U. z 2022 r. 
poz. 584 i poz. 830), uchwała się, co następuje: 

1. Zakres pomocy, jaką  Gmina Krasocin zapewnia obywatelom Ukrainy, o których mowa 
w art. I ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 
terytorium tego państwa, obejmuje: 

1) zapewnienie tymczasowego zakwaterowania; 

2) zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego; 

3) transport z miejsc zakwaterowania do placówek oświatowych i szpitali; 

4) zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, o których mowa w pkt 1; 

5) zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów podstawowej potrzeby; 

6) zapewnienie pomocy w zakresie komunikacji językowej. 

2. Pomoc, o której mowa w § 1, będzie realizowana w miarę  możliwości finansowych, posiadanych przez 
Gminę  Krasocin, 

3. Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Krasocin. 

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą  obowiązującą  od dnia 24 lutego 2022 r. i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Swiętokrzyskiego. 
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PRZEW(!  NICZĄCY 
RAD MINY 

Dog 

Uzasadnienie 

DO UCHWAŁY NR XLV/402/22 
RADY GMINY KRASOCIN 

z dnia 27 kwietnia 2022 r. 

Zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022, poz. 583; zm.: Dz. U. z 2022 r. 
poz. 584 i poz. 830), jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego lub 
związek metropolitalny, z własnej inicjatywy i w zakresie posiadanych środków, może zapewnić  pomoc 
obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. I ust. I ustawy. Natomiast art. 12 ust. 5 ustawy stanowi, że zakres 
pomocy określa w uchwale organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, związku jednostek samorządu 
terytorialnego lub związku metropolitalnego. Formy i tryb udzielania pomocy określa właściwy organ 
wykonawczy danej jednostki lub związku. 

Z powyższych względów podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne i celowe. 
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