
          DRUK NR 2546 

    Uchwała Nr          /2022  

    Rady Powiatu Drawskiego  

    z dnia       maja  2022 r  

 

w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem  
   zbrojnym na terytorium tego państwa  
 
 Na podstawie art. 12 ust. 4 i ust. 5 oraz art. 98 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku 

o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 

(Dz.U. poz. 583 ze zm.), Rada Powiatu Drawskiego uchwala co następuje:  

 

§1. Określa się zakres pomocy obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy 

z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa, udzielanej przez Powiat Drawski poprzez: 

1) zakwaterowanie, w tym obsługę i koordynację relokacji, oraz transport (w tym specjalistyczny 

dla osób z niepełnosprawnością) do miejsc zakwaterowania oraz do miejsc udzielania opieki 

medycznej, 

2) wyżywienie, w tym zbiorowe, 

3) zapewnienie wsparcia psychologicznego, tłumaczy i innych usług specjalistycznych (w tym 

nauki języka polskiego), 

4) zapewnienie środków na wsparcie działań wolontariuszy, 

5) wynajem pomieszczeń magazynowych, 

6) transport materiałów i rzeczy, 

7) usługi i zakupy związane z miejscem zakwaterowania, 

8) zakup produktów i środków oraz przekazywanie ich bezpośrednio uchodźcom bądź 

organizacjom zajmującym się pomocą na rzecz uchodźców, 

9) inne usługi i zakupy związane z udzieleniem pomocy uchodźcom z Ukrainy na terenie 

Powiatu Drawskiego. 

 

§ 2. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu Drawskiego do określenia formy i trybu udzielania pomocy  

w zakresie określonym w §1 niniejszej uchwały. 



 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Drawskiego. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 24 lutego 2022 r. 

i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

        Przewodnicząca Rady 

         Urszula Ptak 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE  

  

do Uchwały Rady Powiatu Drawskiego Nr ......  z dnia ..... maja 2022 r.  

  

 Na podstawie art.12 ust.4 i ust.5 oraz art. 98 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Rada 

Powiatu Drawskiego określa zakres pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy przebywających na 

terenie Powiatu Drawskiego . 
  

  

  

  

Sporządziła: Joanna Andrykowska  

 


