
UCHWAŁA NR XXXIV/266/2022 
RADY GMINY GAĆ 

z dnia 26 kwietnia 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 dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 4 i 5, 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, 
z późn. zm.) Rada Gminy Gać uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się następujący zakres pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy przez Gminę Gać  w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: 

a) zakwaterowanie, 

b) zakup środków żywności, lub zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, 

c) transport z miejsc zakwaterowania do placówek oświatowych, szpitali, ośrodków wsparcia 

d) zapewnienie środków czystości i higieny osobistej, odzieży i żywności oraz innych produktów niezbędnych do 
bieżącego funkcjonowania, 

e) dofinansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami. 

§ 2. Formy i tryb udzielania pomocy, o której mowa w § 1 określi Wójt Gminy Gać. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gać. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do pomocy udzielanej od dnia 24 lutego 
2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Lesław Stańko 
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