
UCHWAŁA NR XL/323/2022 
RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia 27 kwietnia 2022 r. 

w sprawie: określenia zakresu pomocy świadczonej przez Powiat Wągrowiecki na rzecz obywateli Ukrainy, 
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2022 r., 
poz. 528) w związku z 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 ze zm.) Rada Powiatu 
Wągrowieckiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się 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, przebywających 
na terenie Powiatu Wągrowieckiego, która będzie polegała na: 

1) wsparciu zapewnienia potrzeb bytowych obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 
ww. ustawy, 
2) zapewnieniu kształcenia, wychowania i opieki uczniów będących obywatelami Ukrainy, 
o których mowa w art. 1ust. 1 ww. ustawy oraz w razie konieczności realizacja dodatkowych 
zadań oświatowych, 
3) zapewnieniu opieki/pieczy zastępczej pozbawionym opieki i wychowania rodziców dzieciom będącym 
obywatelami Ukrainy, 
4) zapewnieniu pomocy psychologicznej, 
5) innych formach wsparcia przewidzianych w ww. ustawie. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do pomocy udzielonej od dnia 24 lutego 2022 r. 

 

   

Przewodnicząca Rady Powiatu 
Wągrowieckiego 

 
 

Małgorzata Osuch 

Uzasadnienie do 

Uchwały Nr XL /323  /2022  
Rady Powiatu Wągrowieckiego  

z dnia 27 kwietnia 2022 r.  
W związku z rozpoczętą w dniu 24 lutego 2022 r. przez Federację Rosyjską wojną przeciwko Ukrainie, 

wykazując solidarność z narodem ukraińskim, Powiat Wągrowiecki widzi konieczność aktywnego włączenia się 
do działań mających na celu udzielenie pomocy 

z budżetu Powiatu na pokrycie kosztów związanych z pobytem 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. 2022  poz. 583 ze zm.). 
Zgodnie z art. 12 ust. 4 i 5 przywołanej wyżej ustawy, powiaty z własnej inicjatywy 

i w zakresie posiadanych środków mogą zapewnić pomoc obywatelom Ukrainy. Podstawą udzielania tej 
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pomocy jest uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego określająca zakres pomocy. 
Na podstawie art. 98 ustawy pomoc, o której mowa w art. 12 ustawy może być 

zapewniona obywatelom Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. 
Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały uważam za zasadne. 
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