
UCHWAŁA NR L/482/2022 
RADY MIASTA SANDOMIERZA 

z dnia 30 marca 2022 r. 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta partnerskiego Ostróg na Ukrainie 

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2022 r. poz. 559) 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 (t.j. 
Dz.U. z 2022 r. poz. 583) 

Rada Miasta Sandomierza 
uchwala co następuje: 

§ 1.  
W związku z rosyjską agresją militarną na Ukrainę udziela się z budżetu Gminy 

Sandomierz pomocy rzeczowej dla miasta partnerskiego Ostróg na Ukrainie. 

§ 2.  
Pomoc rzeczowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie zakupu środków 

pierwszej pomocy, wyposażenia osobistego i sprzętu technicznego ze środków budżetu na 
2022 rok o wartości do 25 000,00 zł (słownie: dwudziestu pięciu tysięcy złotych 00/100). 

§ 3.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza 

 
 

Wojciech Czerwiec 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym „Gminy, 
związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą udzielać 
pomocy, w tym pomocy finansowej, społecznościom lokalnym i regionalnym innych państw. 
Podstawą udzielenia tej pomocy jest uchwala organu stanowiącego gminy, związku 
międzygminnego lub właściwego organu statutowego stowarzyszenia jednostek samorządu 
terytorialnego”.  Z kolei w myśl artykułu 98 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy 
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. 
z 2022 r. poz. 583) „w okresie od 24 lutego 2022 r. jednostki samorządu terytorialnego, związki 
jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz 
związek metropolitarny mogą udzielać pomocy obywatelom Ukrainy i wparcia społecznościom 
lokalnym i regionalnym innych państw, w tym również poprzez wydatkowanie środków 
finansowych”. 

W związku z rosyjską agresją militarną na Ukrainę pracownicy samorządu ukraińskiego Ostroga 
od początku wybuchu wojny wysyłają spis rzeczy niezbędnych  do przetrwania w tym trudnym 
czasie. Są na nich między innymi leki, środki higieniczne, opatrunkowe, materiały do szycia 
wojskowych ubrań itp. Proponuje się przekazanie pomocy rzeczowej dla miasta partnerskiego 
w formie zakupu środków pierwszej pomocy, wyposażenia osobistego i sprzętu technicznego 
o wartości do 25.000,00 zł. Niezbędne rzeczy będą sukcesywnie kupowane i  przekazywane 
w miarę potrzeb obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie swojego państwa. 
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