Podpisany przez:
Katarzyna Ewa Budych
dnia 26 kwietnia 2022 r.

UCHWAŁA NR L/510/22
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU
z dnia 26 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 dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 559) oraz art. 12 ust. 1 w zw. Z ust. 4 i 5 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. 1. Określa się następujący zakres pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy przez Gminę Międzyrzecz
i jej jednostki organizacyjne w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa:
a) zbiorowe zakwaterowanie,
b) zakup środków żywności, lub zapewnienie wyżywienia zbiorowego i dożywiania,
c) zapewnienie transportu do miejsc zbiorowego zakwaterowania, między nimi lub do miejsc, w których
obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna,
d) zapewnienie środków czystości i higieny osobistej, odzieży i żywności oraz innych produktów niezbędnych
do bieżącego funkcjonowania,
e) zaopatrzenie w pomoce dydaktyczne i przybory szkolne,
f) wspieranie procesu adaptacji, integracji oraz aktywizacji zawodowej,
g) dofinansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi
i uczniami,
h) inna niezbędna pomoc związana z przybyciem uchodźców z Ukrainy na terytorium gminy.
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. Udzielenie pomocy uzależnione jest od posiadanych środków finansowych na ten cel.
§ 3. Formy i tryb udzielania pomocy, o której mowa w § 1 określi Burmistrz Międzyrzecza.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty,
z mocą obowiązującą od dnia 24 lutego 2022 r.
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