
UCHWAŁA NR XXXIX.341.2022 
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI 

z dnia 21 kwietnia 2022 r. 

w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi 

prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę 
Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) w związku z art. 12 ust. 4 i 5, ustawy z dnia 12 marca 2022 roku 
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 
z 2022 poz. 583 ze zm.) oraz art. 4 ust 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Rada Gminy 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, Gmina Mińsk Mazowiecki 
zapewnia obywatelom Ukrainy, w zakresie posiadanych możliwości finansowych 
i organizacyjnych, następująca pomocą: 
1) zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, miejsc, w których obywatelom Ukrainy jest 

udzielana opieka medyczna oraz między tymi miejscami, 
2) zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów niezbędnych do 

bieżącego funkcjonowania, 
3) poradnictwa tłumacza i poradnictwa psychologicznego. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mińsk Mazowiecki. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego, z mocą od dnia 24 lutego 2022 r. 
 

   

Przewodniczący Rady 
Gminy Mińsk Mazowiecki 

 
 

Przemysław 
Paweł Wojda 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: B692DD90-7E63-4A48-BDA3-D60FD8844A33. Podpisany Strona 1



 
UZASADNIENIE 

W związku z wejście w życie 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 z własnej inicjatywy i w zakresie posiadanych środków, może zapewnić 

pomoc obywatelom Ukrainy, o których mowa w przedmiotowej ustawie. 

Zakres pomocy określa w uchwale organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.  

W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie uchwały przez Radę Gminy Mińsk Mazowiecki 

w celu wyznaczeniu zakresu udzielania przez gminę pomocy obywatelom Ukrainy w związku z 

konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

 
Jak stanowi art. 4 ust. 2 Ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych w uzasadnionych przypadkach akty normatywne, mogą wchodzić w życie w terminie 

krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w 

życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na 

przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku 

urzędowym. Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa została wprowadzona w trybie w/w art. 4 ust 2, zasadne jest więc 

wprowadzenie uchwały,  w terminie krótszym niż 14 dni od ogłoszenia w dzienniku urzędowym. 

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
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