UCHWAŁA NR 311/XLVI/22
RADY POWIATU OTWOCKIEGO
z dnia 31 marca 2022 r.
w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z wojną na terytorium tego państwa
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 528 i 583) oraz art. 12 ust. 1 ust. 4 i 5 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), Rada
Powiatu Otwockiego uchwala, co następuje:
§ 1. 1. W ramach realizacji ustawowego uprawnienia do określenia zakresu pomocy udzielanej obywatelom
Ukrainy przez powiat przewiduje się w miarę możliwości finansowych powiatu zapewnienie pomocy, która
może polegać na:
1) integracji na rynku pracy poprzez aktywizację zawodową i rozwój przedsiębiorczości cudzoziemców
poszukujących pracy, planujących otworzenie działalności lub już pracujących, prowadzących działalność,
ale wymagających wsparcia,
2) integracji w społeczeństwie poprzez rozwój indywidualny oraz wzmocnienie aktywności w różnych
obszarach życia społecznego cudzoziemców,
3) edukacji szkolnej w jednostkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki,
4) zakwaterowaniu w tym obsłudze i koordynacji relokacji,
5) zapewnieniu wyżywienia w tym żywienia zbiorowego,
6) organizowaniu działań w zakresie dotyczącym udzielania niezbędnych informacji i wyjaśnień o zakresie
i formach pomocy świadczonej obywatelom Ukrainy, na podstawie powszechnie obowiązujących
przepisów prawa,
7) zapewnieniu środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów,
8) zapewnieniu pomocy rzeczowej innej niż określona w pkt. 7,
9) świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa prawnego,
10) świadczeniu opieki i poradnictwa psychologicznego.
2. Przewiduje się wykonywanie pomocy w zakresie określonym w ust. 1 w okresie do dnia
31 grudnia 2022 r. z dopuszczalnością wydłużenia tego okresu w zależności od posiadanych środków
finansowych na ten cel.
§ 2. O formach i trybie udzielania pomocy w zakresie określonym w § 1 zadecyduje Zarząd Powiatu
Otwockiego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Otwockiego.
§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 24 lutego 2022 r.
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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 Rade Powiatu Otwockiego w celu
wyznaczeniu zakresu udzielania przez powiat otwocki pomocy obywatelom Ukrainy w związku z agresją
Federacji Rosyjskiej na terytorium tego państwa.
Formy oraz tryb udzielania pomocy zostaną określone przez Zarząd Powiatu Otwockiego zgodnie
z art. 12 ust. 5 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).
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