
UCHWAŁA NR LVI/456/2022 
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

z dnia 25 marca 2022 r. 

w sprawie zakresu pomocy rzeczowej i finansowej dla osób przybyłych z terytorium Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnych na terytorium tego państwa (Dz. U. z dnia 12 marca 2022 r. poz. 583) - Rada Miejska 
Bystrzycy Kłodzkiej uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się zakres pomocy rzeczowej i finansowej dla osób wymienionych w art. 1 ust.1 w związku 
z art. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnych na 
terytorium tego państwa obejmujący: 

1) zakwaterowanie; 

2) zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego i indywidualnego; 

3) zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, o których mowa w pkt 1, między nimi 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 lub 
miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna; 

4) finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu 
przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami, 
o których mowa w pkt 1–3; 

5) zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów. 

§ 2. Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnych na terytorium tego państwa formy i tryb udzielania pomocy określi Burmistrz 
Bystrzycy Kłodzkiej. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 24 lutego 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Artur Pokora 
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UZASADNIENIE 

 

Na podstawie  art 12 ust 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r w sprawie pomocy obywatelom 
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej 
jest upoważniona w do podjęcia niniejszej uchwały.  
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