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UCHWAŁA NR XLIII/.../2022 

RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO 

z dnia 21 kwietnia 2022 r. 

w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez Powiat Łódzki Wschodni 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, art. 98 oraz art. 111 pkt 1 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) 
uchwala się, 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 Łódzkiego Wschodniego, 
polegającej na: 

1) tymczasowym zakwaterowaniu; 

2) zapewnieniu wyżywienia zbiorowego; 

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

4) zapewnieniu edukacji w ramach jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni; 

5) zapewnieniu opieki psychologicznej; 

6) zapewnieniu pomocy prawnej i językowej; 

7) wspieraniu procesu aktywizacji obywateli Ukrainy na lokalnym rynku pracy; 

8) zapewnieniu transportu do miejsc zakwaterowania; 

9) organizowaniu procesu adaptacji i integracji obywateli Ukrainy w Powiecie Łódzkim Wschodnim 
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. 

§ 2. W celu realizacji zadań określonych w § 1 upoważnia się Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym 
dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej. 

§ 3. Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego określi formy i tryb udzielania pomocy, o której mowa w § 1. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 24 lutego 2022 r. i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

 Przewodniczący Rady 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

 
Sławomir Sokołowski 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z zapisami art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, jednostka samorządu terytorialnego  
– organ stanowiący z własnej inicjatywy, w zakresie posiadanych środków, może zapewnić pomoc obywatelom 
Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ww. ustawy. 

Art. 12 ust. 5 ustawy wskazuje, że zakres pomocy określa organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego, natomiast formy i tryb udzielania pomocy określa organ wykonawczy jednostki samorządu 
terytorialnego – Zarząd Powiatu. 

Na podstawie unormowania prawnego zawartego w art. 98 ww. ustawy, udzielenie pomocy jest możliwe 
od dnia 24 lutego 2022 r. 

W związku z powyższym przygotowana została inicjatywa uchwałodawcza w sprawie określenia zakresu 
pomocy świadczonej przez Powiat Łódzki Wschodni na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa. 
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