
UCHWAŁA NR XLVIII/539/2022 
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

z dnia 29 marca 2022 r. 

w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez Gminę Gogolin na rzecz obywateli 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 (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 i 583) oraz art. 12 ust. 4 i 5 oraz art. 98 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) Rada Miejska 
w Gogolinie uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się następujący zakres pomocy przeznaczonej na wsparcie obywateli Ukrainy, o których mowa 
w art. 1 ust. 1 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), przebywających na terenie Gminy Gogolin: 

1) zakwaterowanie, zakup energii i mediów, zakup innych usług; 

2) zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego; 

3) zapewnienie transportu do i pomiędzy miejscami zakwaterowania, o których mowa w pkt 1 lub do ośrodków 
prowadzonych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na podstawie przepisów ustawy z dnia 
13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1108 i 1918, z 2022 r. poz. 583), a także do miejsc, w których udzielana jest opieka medyczna; 

4) zapewnienie środków czystości i higieny osobistej, oraz innych produktów, które są niezbędne do bieżącego 
funkcjonowania. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 24 lutego 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie 

 
 

Piotr Czok 
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