
UCHWAŁA NR L/483/2022 
Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 30 marca 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy, w tym pomocy finansowej, społecznościom lokalnym 
i regionalnym Ukrainy oraz określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli 

na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami 
wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559) w związku z art. 10 ust. 3 cyt. ustawy oraz z art. 12 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 
12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa (Dz.U. 2022, poz. 583) Rada Miasta Sandomierza uchwala co następuje: 

§ 1.  

Gmina Sandomierz udzieli pomocy, w tym pomocy finansowej, społeczności lokalnej Miasta 
Ostróg i rejonu ostrogskiego w obwodzie rówieńskim Ukrainy w związku z działaniami wojennymi 
prowadzonymi na terytorium tego Państwa. 

§ 2.  

1. Ustala się zakres pomocy udzielanej przez Gminę Sandomierz obywatelom Ukrainy, którzy 
przybyli na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związaku 
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. 

2. W zakres pomocy, o której mowa w ust. 1 wchodzi w szczególności: 

1) zakwaterowanie 

2) zapewnienie wyżywienia 

3) zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania 

4) zapewnienie środków czystości i higieny osobistej, produktów żywnościowych oraz innych 
produktów niezbędnych do codziennego funkcjonowania 

5) zapewnienie opieki psychologicznej 

§ 3.  

Formy i tryb udzielania pomocy, o której mowa w §2 określi Zarządzenie Burmistrza Miasta 
Sandomierza. 

§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 
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§ 5.  

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 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559) Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego 
mogą udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej, społecznościom lokalnym i regionalnym 
innych państw. Podstawą udzielania tej pomocy jest uchwała organu stanowiącego gminy, związku 
międzygminnego lub właściwego organu statutowego stowarzyszenia jednostek samorządu 
terytorialnego. Natomiast zgodnie z z art. 12 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy 
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022, 
poz. 583) Jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego lub 
związek metropolitalny, z własnej inicjatywy i w zakresie posiadanych środków, może zapewnić 
pomoc obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1. Zakres pomocy określa w uchwale 
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, związku jednostek samorządu terytorialnego 
lub związku metropolitalnego. Formy i tryb udzielania pomocy określa właściwy organ 
wykonawczy danej jednostki lub związku. 

W świetle powyższych delegacji ustawowych oraz mając na uwadze, iż Gmina Sandomierz w 
aktywny sposób pragnie włączyć się w działania pomocowe istnieje konieczność podjęcia 
stosownej uchwały.  

Działania Gminy w obszarze wsparcia humanitarnego obejmą zbiórki rzeczowe i finansowe na 
rzecz poszkodowanych mieszkańców miast i regionów Ukrainy, w tym miasta partnerskiego 
Ostróg. Pomoc będzie odbywała się poprzez dostawy darów do strefy granicznej z terytorium 
Ukrainy, gdzie zostanie ona przekazana docelowo do miejsc objętych klęską humanitarną 
z powodu wojny. Pozostając w stałym kontakcie z samorządem miasta partnerskiego Ostroga 
znana jest lista najważniejszych potrzeb powstałych na terenach objętych wojną.  

Koordynacja działań pomocowych w sytuacji kryzysu jest jednym z priorytetowych działań. 
Gmina prowadzi szereg uporządkowanych, powiązanych ze sobą działań, dzięki którym 
mieszkańcy Ukrainy przybywający do Sandomierza czują się dobrze przyjęci i zaopiekowani. 
Gromadzone przez gminę informacje podzielone na dwa działy: potrzeby uchodźców i zgłoszenia 
wsparcia od mieszkańców pozwalają łatwo skoordynować odpowiednią formę pomocy. Dzięki tak 
prowadzonej ewidencji, możliwe jest niezwłoczne zaspokojenie szerokiego zakresu potrzeb osób 
poszkodowanych w tym m.in: pomocy kwaterunkowej, w obszarze tłumaczenia, wsparcia 
psychologicznego, rzeczowego, administracyjnego czy też medycznego.  

Zakres pomocy obejmujący wsparcie rzeczowe i finansowe jest odpowiedzią na bardzo wiele 
potrzeb, jakie są związane z napływem mieszkańców Ukrainy. Pomoc rzeczowa w przypadku 
osób, które trafiają do Sandomierza z dobytkiem życia zamkniętym w kilku walizkach jest 
niezmiernie ważna. Dzięki zasobom rzeczowym Ukraińcy mogą wyposażyć się 
w najpotrzebniejsze rzeczy typu środki higieniczno-kosmetyczne, ubrania, pościel itp. Pomoc 
finansowa niezbędna jest w przypadku potrzeb wychodzących poza zakres pomocy rzeczowej. 
Niestandardowych potrzeb, w szczególności dotyczących zdrowia jest wiele, stąd niezbędne jest 
gromadzenie środków finansowych, które będą zabezpieczały tego rodzaju sprawy. 
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