
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 

z dnia ......................... 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zakresu pomocy, która może być zapewniona 

przez Miasto Jastrzębie – Zdrój obywatelom Ukrainy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U.2022 poz.559), oraz art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa (Dz.U.2022 

poz. 583) 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój 

uchwala 

§ 1. W Uchwale NR V.65.2022 Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój z dnia 31 marca 2022 r. 

w sprawie określenia zakresu pomocy, która może być zapewniona przez Miasto Jastrzębie-

Zdrój obywatelom Ukrainy 

- w § 1 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: „ doposażenie w podręczniki i przybory edukacyjne” 

oraz pkt 7 w brzmieniu: „organizacja i finasowanie zajęć edukacyjnych i aktywizacyjnych”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.          

 

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA 

/-/ Roman Foksowicz 

I ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

 

 

W dniu 31 marca br. Rada Miasta w Jastrzębiu – Zdroju przyjęła uchwałę w sprawie 

określenia zakresu pomocy, która może być zapewniona przez Miasto Jastrzębie – Zdrói 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym toczącym się na terytorium tego 

państwa.  Zdefiniowany w uchwale zakres pomocy obejmował zapewnienie: 

1) miejsca czasowego pobytu; 

2) całodzienne wyżywienie zbiorowe; 

3) środki czystości i higieny osobistej; 

4) transport osób pomiędzy punktami zakwaterowania lub do punktów transportu 

zbiorowego w szczególnie uzasadnionych przypadkach; 

5) usługę tłumaczenia z języka ukraińskiego przy realizacji zadań jednostek samorządu. 

Proponowane w niniejszej uchwale rozszerzenie katalogu form pomocy o doposażenie 

uchodźców w podręczniki i przybory edukacyjne oraz organizację i finasowanie 

kierowanych do tej grupy zajęć edukacyjnych i aktywizacyjnych stanowi realizację 

oczekiwań, postulowanych przez osoby, które przekazały Miastu na rzecz wsparcia 

uchodźców środki finansowe uzyskane w ramach indywidualnych zbiórek. 

 


