
Uchwała Nr XCI/650/2023 

Rady Gminy  Kosakowo 

z dnia 9 marca 2023 roku 

 

 

w sprawie: zakresu pomocy obywatelom 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ) w zw. z art. 12                     

ust. 4 i 5 oraz art. 98 i art.. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium 

tego państwa (Dz. z 2023 r., poz. 103 ze zm.);  

 

Rada Gminy uchwala, 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 

Kosakowo. 

2. W ramach posiadanych środków  udziela się obywatelom Ukrainy  pomocy  która obejmuje: 

1) tymczasowe zakwaterowanie, 

2) zapewnienie  wyżywienia, 

3) finansowanie przejazdów środkami transportu, 

4) zapewnienie środków czystości i higieny osobistej, odzieży i żywności oraz innych 

produktów 

    niezbędnych do bieżącego funkcjonowania, 

5) zorganizowanie i udzielanie doraźnej pomocy, 

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

nad dziećmi i uczniami, 

7) zakup sprzętu i wyposażenia  niezbędnego do realizacji zadań określonych  powyżej.  

3. Ustala się okres świadczenia pomocy w zakresie określonym w ust. 2 do dnia  31 grudnia 

2023 roku.  

 

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Kosakowo, w celu realizacji zadań związanych z pomocą 

obywatelom  Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, do: 

1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji 

budżetowej, 

2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                     

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków 

budżetu jednostki  samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych 

inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy 

wyniku budżetu tej jednostki. 

 

§ 3. Formy i tryb udzielania pomocy w zakresie wskazanym w § 1 określa Wójt Gminy. 

 



§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie 

 

 

W dniu 12 marca 2022 roku została przyjęta Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku                                   

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.  (Dz.U. z 2023 r. poz. 103). Ustawa ta  określa 

szczególne zasady zalegalizowania pobytu obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi 

prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy 

wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej.  Przepisy art. 12 ust. 4 i 5 ww.  ustawy stanowią, że  jednostka samorządu terytorialnego                          

z własnej inicjatywy i w zakresie posiadanych środków, może zapewnić pomoc obywatelom Ukrainy, 

o których mowa w art. 1 ust. 1 tej ustawy, natomiast  formę i tryb udzielania pomocy określa organ 

wykonawczy. Przepisy art. 111 wprowadzają  możliwość nadania przez Radę Gminy Kosakowo 

upoważnienia dla Wójta Gminy Kosakowo do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków  

budżetu oraz wpf o ile nie pogorszy to wyniku budżetu gminy. Nadanie upoważnienia dla środków                      

z Funduszu Pomocowego pozwoli na wprowadzanie zmian do budżetu zarządzeniami  lub uchwałami.  

Środki finansowe na zapewnienie pomocy w zakresie  wymienionym w uchwale w & 1 ust. 2 zostaną 

zapewnione w budżecie gminy, a będą pochodzić w szczególności ze środków otrzymanych z budżetu 

Państwa. 


