
Uchwała VI/45/345/2022 
Rady Powiatu Ciechanowskiego 

 z dnia 28 marca 2022 r. 
 

 
w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom 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. 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 ze zm.), w związku z art. 12 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. poz. 583) – uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Zapewnia się pomoc obywatelom 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. 

2. Pomoc jest zapewniana w miarę możliwości Powiatu Ciechanowskiego 

wynikających z posiadanych środków finansowych. 

3. Określa się zakres pomocy, o której mowa ust. 1, której Powiat Ciechanowski może 

udzielić, obejmujący: 

1) zakwaterowanie; 

2) zapewnienie wyżywienia zbiorowego; 

3) zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, między nimi lub do 

ośrodków prowadzonych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na  

podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu 

cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 

r. poz. 1108 i 1918 oraz z 2022 r. poz. 583) lub miejsc, w których obywatelom 

Ukrainy udzielana jest opieka medyczna; 

4) finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz 

specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością 

w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami, o których mowa w pkt 1-3; 

5) zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów; 

6) zapewnienie wsparcia w obszarach: ochrony zdrowia, edukacji i zatrudnienia. 



 

§ 2. 

Formę i tryb udzielania pomocy, o której mowa w § 1, określi Zarząd Powiatu  

Ciechanowskiego. 

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Ciechanowskiego. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do pomocy udzielanej 

od dnia 24 lutego 2022 r. 

 

 

 

 

                                                                                    Przewodniczący 

                                                                           Rady Powiatu Ciechanowskiego 

 

                                                                                       /-/ Sławomir Morawski 

 


