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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie "Oświadczenia dotyczącego agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę" 

Na podstawie § 20 ust. 2 pkt 3 Uchwały Nr LVII/464/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 
17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gogolin (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. 
poz. 2893, z 2019 r. poz. 2013 i z 2021 r. poz. 3598) Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje: 

§ 1. Rada Miejska w Gogolinie w związku z agresją militarną Federacji Rosyjskiej naruszającą integralność 

terytorialną i suwerenność Ukrainy oświadcza, co następuje: 

Ukraina jest niepodległym, suwerennym i demokratycznym państwem. Agresja Federacji Rosyjskiej 

na Ukrainę narusza podstawowe zasady prawa międzynarodowego. Zasada suwerenności oraz prawo 

do samostanowienia narodów należą do podstawowych wartości cywilizacji zachodniej. 

Rada Miejska w Gogolinie wyraża solidarność z narodem ukraińskim i stanowczo potępia działania 

Federacji Rosyjskiej polegające na niesprowokowanej i nieuzasadnionej agresji militarnej na niepodległy 

i suwerenny kraj, bezprawnym łamaniu praw międzynarodowych i przyjętych traktatów, a także uznania 

autonomii separatystycznych republik Ukrainy. Wyrazy solidarności kierujemy szczególnie 

do zaprzyjaźnionego z Gogolinem miasta Mikołajów (obwód lwowski), z którym wiążą nas wieloletnie więzi 

przyjaźni i dobrej współpracy. 

Rada Miejska w Gogolinie wyraża słowa uznania dla Narodu Ukraińskiego za dokonania Ukrainy na drodze 

postępu społecznego, gospodarczego i politycznego oraz prozachodniego kierunku przemian, za konsekwentną 

budowę niepodległego państwa i gotowość do poniesienia największych ofiar, aby tę niepodległość zachować. 

W imieniu całej wspólnoty samorządnej Rada Miejska w Gogolinie wyraża gotowość do udzielenia wszelkiej 

możliwej pomocy. Z dumą i uznaniem podkreśla postawę mieszkańców Gminy Gogolin, przedstawicieli firm 

i instytucji działających na terenie gminy, którzy bezinteresownie angażują się w pomoc na rzecz Ukrainy i są 

otwarci na potrzeby Ukraińców szukających schronienia przed rosyjską inwazją na ich Ojczyznę. Apeluje także 

o dalszą życzliwość wobec obywateli tego kraju przebywających w Polsce.  

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gogolinie do przekazania przedmiotowej 

uchwały: 

1) Prezydentowi RP, 

2) Marszałkowi Senatu RP, 

3) Marszałkowi Sejmu RP, 
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4) Prezesowi Rady Ministrów, 

5) posłom i senatorom z województwa opolskiego, 

6) Województwie Opolskiemu, 

7) Marszałkowi Województwa Opolskiego, 

8) Sejmikowi Województwa Opolskiego, 

9) Staroście Krapkowickiemu, 

10) wójtom, burmistrzom gmin powiatu krapkowickiego, 

11) mieszkańcom Gminy Gogolin- za pośrednictwem strony internetowej www.gogolin.pl 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie 

 
 

Piotr Czok 
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UZASADNIENIE 

Rada Miejska w Gogolinie zgodnie z § 20 ust. 2 pkt 3 Uchwały Nr. LVII/464/2018 Rady Miejskiej w 

Gogolinie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gogolin (Dz. Urz. Woj. 

Opolskiego z 2018 r. poz. 2893, z 2019 r. poz. 2013 i z 2021 r. poz. 3598) w formie uchwał może 

podejmować m.in. oświadczenia - zawierające stanowisko w określonej sprawie.  
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