
 

UCHWAŁA Nr LIX/364/22 

RADY GMINY CHEŁMŻA 

 

z dnia 5 kwietnia 2022 r. 

 

w sprawie zakresu pomocy świadczonej przez Gminę Chełmż  na rzecz uchodźców  

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), 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 i 584) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1.1. Określa się zakres pomocy przeznaczonej na wsparcie 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, przebywających na terenie 

Gminy Chełmża. 

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1 obejmuje: 

1) zorganizowanie, prowadzenie i udzielanie pomocy doraźnej; 

2) tymczasowe zakwaterowanie; 

3) finasowanie osób których zatrudnienia będzie niezbędne dla zabezpieczenia życia i 

zdrowia w tymczasowym miejscu zakwaterowania; 

4) zapewnienie wyżywienia zbiorowego; 

5) zapewnienie środków czystości i higieny osobistej, środków medycznych oraz innych 

produktów i artykułów niezbędnych do udzielania pomocy; 

6) wspieranie procesu adaptacji, integracji oraz aktywizacji zawodowej; 

7) finansowanie usług komunalnych; 

8) dofinansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką 

nad dziećmi i uczniami; 

9) zorganizowanie zajęć integracyjnych, edukacyjnych, kulturalnych i aktywizacji 

społecznej; 

10) zorganizowanie kursów językowych lub zajęć; 

11) pokrycie  kosztów tłumacza przysięgłego do tłumaczenia dokumentów urzędowych; 

12) wynagrodzenie dla tymczasowego opiekuna ustanowionego dla małoletniego dziecka; 

13) sprawienie pogrzebu; 

14) opracowanie gminnych programów osłonowych; 

15) pokrywanie kosztów umieszczenia w domu Pomocy Społecznej; 

16) pomoc w transporcie niezbędnym do realizacji celów wymienionych w pkt 1 do 15. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały w zakresie  form i trybu udzielania pomocy określonej w § 1  

powierza się Wójtowi Gminy Chełmża. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 24 

lutego 2022 r. 



 

Uzasadnienie 

do uchwały Nr  LIX/364/22 Rady Gminy Chełmża 

z dnia 5 kwietnia  2022 r. 

 

Zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom 

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U poz. 583 z 

późn.zm.) jednostka samorządu terytorialnego, z własnej inicjatywy i w zakresie posiadanych 

środków, może zapewnić pomoc obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 

ustawy. W myśl art. 12 ust. 5 zakres pomocy określa w uchwale organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego, zaś formy i tryb udzielania pomocy określa właściwy organ 

wykonawczy jednostki. 

Projekt uchwały określa zakres pomocy obywatelom Ukrainy.. 

  Pomoc dotyczy w szczególności udzielana wsparcia w zakresie nieprzewidzianym 

innymi regulacjami prawnymi ze środków własnych. 

Projekt uchwały zawiera postanowienie o nadaniu mocy wstecznej (od dnia 24 lutego 

2022 r.) ze względu na treść art. 98 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym „pomoc, o której mowa w 

art. 12, może być zapewniona obywatelom Ukrainy w okresie od 24 lutego 2022r.” 

Z powyższych względów podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne i celowe. 

Projekt uchwały wywiera skutki finansowe dla budżetu gminy.  

 

 


