
UCHWAŁA NR 550/XLVIII/2022 
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU 

z dnia 30 marca 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 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), 
art. 12 ust. 1 w zw. z ust. 4 i 5 ustawy z 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. 
o ogłaszaniu aktów normatywnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1461), Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się następujący zakres pomocy, która może być zapewniona przez Miasto i Gminę Serock 
obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom 
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, polegającej na: 

1) zakwaterowaniu, 

2) zapewnieniu całodziennego wyżywienia, 

3) zapewnieniu środków czystości i higieny osobistej, środków medycznych, opatrunkowych oraz innych 
produktów i artykułów niezbędnych do udzielenia pomocy, 

4) zapewnieniu transportu do miejsc zakwaterowania, 

5) zapewnieniu przejazdów środkami transportu publicznego, 

6) zapewnieniu tłumaczenia dokumentów oraz usług tłumaczy, 

7) zapewnieniu pomocy psychologicznej, psychiatrycznej, socjalnej i prawnej, 

8) finansowaniu wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, 

9) finansowaniu opłat za przedszkola, 

10) świadczeniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym, o której mowa w art. 53 ustawy wymienionej w §1 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Pomoc, o której mowa w § 1 nie obejmuje przypadków realizacji wymienionych w nich zadań będących 
zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej i będzie realizowana z dochodów własnych Miasta i Gminy 
Serock na 2022 rok, jeżeli przekazywane na ten cel środki na rzecz gminy będą niewystarczające. 

§ 3. Formę i tryb udzielania pomocy w zakresie określonym w §1 określi Burmistrz Miasta i Gminy Serock. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązywania od 24 lutego 2022r. Uchwała podlega publikacji 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Serocku 

 
 

Mariusz Rosiński 
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Uzasadnienie do 

Uchwały Nr 550/XLVII/2022 
Rady Miejskiej w Serocku 

z dnia 30 marca 2022r. 

Celem przedłożonego projektu uchwały jest zapewnienie możliwości świadczenia przez gminę Miasto 
i Gminę Serock - z własnej inicjatywy i w zakresie posiadanych środków - pomocy obywatelom Ukrainy, 
którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy, w związku 
z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. 

Zgodnie z art. 12 ust. 4 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) jednostka samorządu 
terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego lub związek metropolitalny, z własnej inicjatywy 
i w zakresie posiadanych środków, może zapewnić pomoc obywatelom Ukrainy, o których mowa 
w art. 1 ust. 1 tej ustawy. 

Stosownie do ust. 5 ww. przepisu zakres pomocy określa w uchwale organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego, związku jednostek samorządu terytorialnego lub związku metropolitalnego, natomiast formy 
i tryb udzielania pomocy określa właściwy organ wykonawczy danej jednostki lub związku. 

Pomoc, o której mowa w projekcie uchwały, dotyczy w szczególności udzielania pomocy w zakresie 
nieprzewidzianym innymi regulacjami prawnymi oraz na rzecz osób, które nie kwalifikują się do udzielenia tej 
pomocy ze względów formalnych. 

Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązywania od dnia 24 lutego 2022 r., tj. z mocą od dnia, w którym 
rozpoczął się napływ obywateli Ukrainy na terytorium Polski w związku z działaniami wojennymi na 
terytorium tego państwa. 

Zasady demokratycznego państwa prawa nie stoją na przeszkodzie nadaniu niniejszej uchwale wstecznej 
mocy obowiązującej, a rozwiązanie to jest analogiczne do zastosowanego w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. 
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, która weszła 
w życie z dniem ogłoszenia, z mocą wsteczną od dnia 24 lutego 2022 r. Art. 98 ustawy stanowi, że jednostki 
samorządu terytorialnego, związki jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jednostek samorządu 
terytorialnego oraz związek metropolitalny mogą udzielać pomocy obywatelom Ukrainy i wsparcia 
społecznościom lokalnym i regionalnym innych państw, w tym również poprzez wydatkowanie środków 
finansowych w okresie od dnia 24 lutego 2022r. 

Ze względu na zapisy powszechnie obowiązujące dotyczące obywateli Ukrainy, uchwała powinna podlegać 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Mając na uwadze powyższe regulacje oraz konieczność zapewnienia przez Miasto i Gminę Serock pomocy 
obywatelom Ukrainy, którzy opuścili swój kraj i znaleźli schronienie na terenie Gminy Serock, zasadnym jest 
podjęcie przedmiotowej uchwały. 
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