UCHWAŁA NR XXXIII/273/22
RADY GMINY LUBRZA
z dnia 11 kwietnia 2022 r.
w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 559) oraz art. 12 ust. 4 i 5 oraz art. 98 ust. 2 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)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Gmina Lubrza może zapewnić pomoc w zakresie posiadanych środków obywatelom 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 (Dz. U. poz. 583), polegającą na:
1) pomocy psychologicznej;
2) dodatkowej nauce języka polskiego;
3) zapewnieniu wyżywienia;
4) dowożeniu osób chorych do lekarzy znajdujących się w innej miejscowości;
5) dowożeniu uczniów do szkół na zasadach określonych w art. 32 ust. 5 lub art. 39 ust. 3 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082);
6) zakupie odzieży;
7) zakupie środków czystości i higieny osobistej oraz leków;
8) zakupie książek i przyborów szkolnych;
9) pokryciu kosztów opłat za usuwanie stałych odpadów komunalnych;
10) pokrywaniu kosztów uzyskania numeru PESEL;
11) remontach i wyposażaniu pomieszczeń w celu dostosowania ich do zamieszkania;
12) inne
§ 2. Pomoc, o której mowa w § 1, może być udzielana w okresie określonym w art. 98 ust. 2 ustawy z dnia
12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego
państwa.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Kaczkowski
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