
Uchwała Nr XXXVIII/288/2022 

Rady Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 25 kwietnia 2022 r. 
 

 w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 

na terytorium tego państwa 

Na podstawie art. 7a oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528), art. 12 ust. 4 i 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 z późn. zm.),  

 

Rada Powiatu Stalowowolskiego 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) zakwaterowaniu, w tym obsługę i koordynację relokacji oraz transport (w tym specjalistyczny dla 

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

medycznej,  

4) edukacji szkolnej w jednostkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat 

Stalowowolski,  

5) zapewnieniu wyżywienia w tym żywienia zbiorowego,  

6) zapewnieniu wsparcia psychologicznego, tłumaczy i innych usług specjalistycznych (w tym 

nauki języka polskiego), 

7) świadczeniu innych usług i zakupach związanych z udzielaniem pomocy uchodźcom z Ukrainy 

na terenie Powiatu Stalowowolskiego. 

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.  

  

 § 3.  
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

 

§ 4. 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie 

z dniem 24 lutego 2022 r.  

  

 Ryszard Andres 

 Przewodniczący Rady Powiatu 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 
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