
UCHWAŁA NR 620/VIII/22 
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia 26 maja 2022 r. 

w sprawie określenia zakresu pomocy udzielonej przez Gminę Namysłów obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 

Na podstawie art. 12 ust. 4 i 5 art. 98 ust. 2 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, z późn. zm.) w związku 
z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559), Rada 
Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się następujący zakres pomocy, jaką Gmina Namysłów zapewnia, w ramach posiadanych środków, 
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, przebywającym na terenie Gminy 
Namysłów: 

1) zakwaterowanie; 

2) zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego; 

3) zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania; 

4) zapewnianie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów; 

5) podjęcie innych działań niezbędnych do realizacji pomocy. 

§ 2. Burmistrz Namysłowa kwartalnie składa Radzie Miejskiej szczegółowe sprawozdanie z wykonania 
uchwały na piśmie. 

1. Sprawozdanie czyni się niezwłocznie przedmiotem debaty Rady Miejskiej. 

2. Sprawozdanie pierwszy raz należy złożyć do końca lipca za okres pierwszego i drugiego kwartału 2022 roku. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego, z mocą obowiązującą od 24 lutego 2022 r. 

 

   
Przewodniczący Rady 

 
 

Jacek Ochędzan 
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