
UCHWAŁA NR LVI/363/22 
RADY MIEJSKIEJ TURKU 

z dnia 16 listopada 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/366/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 czerwca 2022 r. 
w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r., poz. 559) w zw. 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. z 2022 r., poz. 583), Rada 
Miejska Turku uchwala co następuje: 

§ 1.  
W uchwale nr XLIX/366/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie określenia 

zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, 
dodaje się w § 1 ust. 2  literę c), d) i e) w następującym brzmieniu: 

„c) zasiłek okresowy 
d) zasiłek celowy 
e) zasiłek stały”. 

§ 2.  
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Turku. 

§ 3.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Turku 
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UZASADNIENIE 

Uchwały nr LVI/363/22 

Rady Miejskiej Turku 

z dnia 16 listopada 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/366/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 czerwca 2022 r. 
w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa 

Zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy  

w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, jednostka samorządu terytorialnego, 

związek jednostek samorządu terytorialnego lub związek metropolitalny, z własnej inicjatywy  

i w zakresie posiadanych środków, może zapewnić pomoc obywatelom Ukrainy, o których mowa  

w art. 1 ust. 1. 

Stosownie zaś do art. 12 ust. 5 ww. ustawy,  zakres pomocy określa w uchwale organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, związku jednostek samorządu terytorialnego lub 

związku metropolitalnego. Formy i tryb udzielania pomocy określa właściwy organ wykonawczy 

danej jednostki lub związku. 

Uchwała nr XLIX/366/2 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 czerwca 2022 r 2022 r.  

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

terytorium tego państwa, przewidywała jedynie pomoc w postaci zapewnienia niezbędnych 

lekarstw i zapewnienie posiłku w przedszkolu. 

Mając na względzie powyższe, powyższa uchwała jest uzasadniona. 
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