
Uchwała Nr 189/2022 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 19 grudnia 2022 roku 

 

w sprawie określenia form i trybu udzielania pomocy obywatelom Ukrainy  

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (tj. Dz. U. 2022 r., poz. 1526 ze zm.), 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. z 2022 r., poz. 

583 ze zm.) Zarząd Powiatu Ciechanowskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Uchwała określa formy i tryb udzielania 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 (Dz. U. z 2022 r., poz. 

583 ze zm.) w ramach zakresu określonego uchwałą nr 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, zwanej dalej „pomocą”. 

§ 2. 

Pomoc udzielana jest w formie finansowej poprzez opłacenie rachunków związanych 

z poniesieniem kosztów zakwaterowania oraz zapewnienia wyżywienia zbiorowego 

dla obywateli Ukrainy, zakwaterowanych w Ośrodku Wsparcia dla Obywateli Ukrainy 

w Gołotczyźnie, prowadzącym zakwaterowanie zbiorowe dla  obywateli 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.  

§ 3. 

Pomoc udzielana jest na podstawie złożonego wniosku w dowolnej formie do 
Zarządu Powiatu. 

§ 4. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Powiatu może wyrazić zgodę na 
udzielenie pomocy w innej formie i trybie, niż określone niniejszą uchwałą. 

§ 5. 

Na realizację pomocy przeznacza się środki zabezpieczone w budżecie Powiatu 
Ciechanowskiego na rok 2022. 

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Ciechanowskiemu. 



§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Członkowie Zarządu Powiatu: 

/-/ Joanna Potocka – Rak - Starosta Ciechanowski 

/-/ Marek Marcinkowski - Wicestarosta 

/-/ Adam Krzemiński 

/-/ Wojciech Rykowski 

/-/ Stefan Żbikowski  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


