
UCHWAŁA NR XXXI/192/2022 
RADY POWIATU W SIEDLCACH 

z dnia 20 kwietnia 2022 r. 

w sprawie zakresu pomocy przebywającym na terenie Powiatu Siedleckiego obywatelom 
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 

Na podstawie art. 12 ust. 4 i 5, w związku z art. 12 ust. 1 oraz art. 98 ustawy z 12 marca 2022 r. 
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 583), Rada Powiatu w Siedlcach uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się zakres pomocy udzielanej przebywającym na terenie Powiatu Siedleckiego 
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, która może 
polegać na:  
1) zakwaterowaniu, w tym obsłudze i koordynacji relokacji; 
2) zapewnieniu artykułów żywnościowych, środków czystości i higieny osobistej, środków 

medycznych, opatrunkowych oraz innych produktów i artykułów niezbędnych do wyposażenia 
miejsc zakwaterowania; 

3) zapewnieniu pomocy rzeczowej innej niż określona w pkt 1 i 2; 
4) zapewnieniu pomocy psychologicznej, psychiatrycznej i prawnej. 

2. Przewiduje się wykonywanie pomocy w zakresie określonym w ust. 1 w okresie do dnia 
31 grudnia 2022 r. z dopuszczalnością wydłużenia tego okresu w zależności od posiadanych środków 
finansowych na ten cel. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Siedlcach. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   
   

Przewodniczący Rady 
Powiatu 

 
 

Marek Gorzała 
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Uzasadnienie 

W dniu 12 marca 2022 r. weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583), na podstawie której  
jednostka samorządu terytorialnego z własnej inicjatywy i w zakresie posiadanych środków, może 
zapewnić pomoc obywatelom Ukrainy, o których mowa w przedmiotowej ustawie. Zakres pomocy 
określa w uchwale organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym 
zasadnym jest podjęcie uchwały przez Radę Powiatu w Siedlcach w celu wyznaczenia zakresu 
udzielania przez Powiat Siedlecki pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 
na terytorium tego państwa. 

Na chwilę obecną Powiat dysponuje kwotą 245.801,00 zł pochodzącą z darowizny udzielonej 
przez Powiat Oberhavel (Niemcy) z przeznaczeniem na pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy  
przebywającym na terenie Powiatu Siedleckiego. 

   

Przewodniczący Rady 
Powiatu 

 
 

Marek Gorzała  
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