Projekt
z dnia 9 czerwca 2022 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU
z dnia .................... 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 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r.
poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 12 ust. 1 w zw. z ust. 4 i 5 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom
Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn.zm.),
Rada Miejska w Kluczborku uchwala co następuje:
§ 1. 1. W ramach realizacji ustawowego uprawnienia do określenia zakresu pomocy udzielanej
obywatelom Ukrainy przez gminę, przewiduje się zapewnienie pomocy polegającej na:
1) zakwaterowaniu lub pomocy w znalezieniu zakwaterowania na terenie Gminy Kluczbork;
2) zapewnieniu całodziennego wyżywienia zbiorowego lub zakup środków żywności;
3) zapewnieniu środków czystości i higieny osobistej;
4) prowadzenie punktu z darami dla obywateli Ukrainy o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r.;
5) zaopatrzenie w pomoce dydaktyczne i przybory szkolne;
6) wspieranie procesu adaptacji, integracji oraz aktywizacji zawodowej;
7) koordynacja działań wolontariackich na rzecz obywateli Ukrainy;
8) organizacja w ramach możliwości własnych transportu dla uciekinierów wojennych;
9) organizacja opieki nad dziećmi;
10) organizowanie transportów humanitarnych na Ukrainę.
2. Przewiduje się wykonywanie pomocy w zakresie określonym w ust. 1 w okresie do dnia 30 czerwca
2022 roku z dopuszczalnością wydłużenia tego okresu w zależności od posiadanych środków finansowych
na ten cel.
3. Źródłem finansowania działań określonych w § 1 pkt. 1-10 będą środki finansowe pochodzące
z darowizn, rezerwy budżetowej na zarządzanie kryzysowe, a także dotacje pozyskane od instytucji
świadczących pomoc w tym zakresie.
§ 2. O formach i trybie udzielania pomocy w zakresie określonym w § 1 zadecyduje organ wykonawczy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.
§ 4. Traci moc uchwała nr XLV/687/22 z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z moca obowiązującą od 24 lutego 2022 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kluczborku
Janusz Kędzia
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