
UCHWAŁA NR 568/L/2022 
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU 

z dnia 27 kwietnia 2022 r. 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gromady Rohan położonej w obwodzie Charkowskim, rejon 
Charków w Ukrainie w roku 2022 

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r., 
poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 
(Dz.U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala co następuje: 

§ 1. Udziela się pomocy rzeczowej w roku 2022 dla Gromady Rohan położonej w obwodzie Charkowskim, 
rejon Charków w Ukrainie, polegającej na przekazaniu mienia ruchomego w postaci samochodu marki FORD 
TRANSIT CONNECT 1,5 TDCi 120 KM M6 Trend DCiV 230 L2 o wartości 32.890,83 zł, rok produkcji 2017, 
zarejestrowany w Polsce pod numerem WL 1406L. 

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy, o której mowa w §1 określone zostaną w umowie zawartej 
pomiędzy Miastem i Gminą Serock a Gromadą Rohan położoną w obwodzie Charkowskim, rejon Charków 
w Ukrainie. 

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Serocku 

 
 

Mariusz Rosiński 
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Uzasadnienie do 

Uchwały Nr 568/L/2022 
Rady Miejskiej w Serock 
z dnia 27 kwietnia 2022r. 

Zgodnie z zapisem art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r., 
poz. 559 z późn. zm.) „Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego 
mogą udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej, społecznościom lokalnym i regionalnym innych państw. 
Podstawą udzielania tej pomocy jest uchwała organu stanowiącego gminy, związku międzygminnego lub 
właściwego organu statutowego stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego”. Z uwagi na zaistniałą 
sytuację postanawia się udzielić pomocy Gromadzie Rohan położonej w obwodzie Charkowskim, rejon 
Charków w Ukrainie. Pomoc zostanie udzielona w formie rzeczowej kwocie 32.890,83 zł 

Szczegółowe warunki ww. pomocy określone zostaną w umowie zawartej z podmiotem, któremu pomoc jest 
udzielana. Umowa w imieniu Miasta i Gminy Serock zostanie zawarta przez Burmistrza, któremu powierza się 
wykonanie tej uchwały. 

Uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego i nie podlega publikacji w wojewódzkim dzienniku 
urzędowym, a tym samym wejdzie w życie z dniem podjęcia. 

W konsekwencji powyższego uznać należy, że podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 
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