
UCHWAŁA NR XLIII/390/2022  
RADY GMINY PIETROWICE WIELKIE 

z dnia 25 kwietnia 2022 r. 

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 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 w zw. z ust. 4 i 5 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 Gminy Pietrowice Wielkie 
uchwala 

§ 1. 1. Określa się następujący zakres pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy przez Gminę Pietrowice 
Wielkie: 

1) zbiorowe zakwaterowanie, 

2) zapewnienie całodziennego wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym zbiorowo, 

3) zapewnienie transportu do miejsc zbiorowego zakwaterowania, między nimi lub do miejsc, w których 
obywatelom Ukrainy udzielania jest opieka medyczna, 

4) zapewnienie pierwszej pomocy w uzasadnionych przypadkach, 

5) zapewnienie w miejscach zbiorowego zakwaterowania środków czystości i higieny osobistej oraz leków 
sprzedawanych bez recepty, a także innych podstawowych wyrobów medycznych sprzedawanych bez 
recepty, 

6) zwolnienie z opłat za wyżywienie i opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wymiarze 
przekraczającym 5 godzin dziennie w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Pietrowice Wielkie 

7) zapewnienie pomocy naukowych i dydaktycznych uczniom szkół podstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Pietrowice Wielkie. 

2. Przewiduje się wykonywanie pomocy w zakresie określonym w ust. 1 w okresie od 24 lutego 2022 r. do 
dnia 30 czerwca 2022 r. z dopuszczalnością wydłużenia tego okresu, nie później niż do końca roku 2022 r., 
w zależności od posiadanych środków finansowych na ten cel. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego o z mocą obowiązującą od dnia 24 lutego 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Piotr Bajak 
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