
UCHWAŁA NR LVIII/380/22 
RADY MIEJSKIEJ TURKU 

z dnia 15 grudnia 2022 r. 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej ukraińskiemu miastu partnerskiemu Dunajowce 

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559) w zw. z art. 98 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583), Rada Miejska Turku, uchwala 
się, co następuje: 

§ 1.  
Udziela się pomocy rzeczowej Miastu Dunajowce w obwodzie Chmielnickim na Ukrainie, 

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

§ 2.  
Pomoc, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie rzeczowej, poprzez zakup sprzętu 

technicznego – generatora prądotwórczego o wartości 9 100zł (słownie dziewięć tysięcy sto złotych) 

§ 3.  
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Turku. 

§ 4.  
Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

       Przewodnicząca Rady Miejskiej Turku 
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Uzasadnienie 

do Uchwały Nr LVIII/380/22 
Rady Miejskiej Turku 

z dnia 15 grudnia 2022 r. 
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej ukraińskiemu miastu partnerskiemu Dunajowce 

Na mocy art. 10 Ustawy o samorządzie gminnym, gminy, związki międzygminne oraz 
stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą udzielać pomocy, w tym pomocy 
finansowej, społecznościom lokalnym i regionalnym innych państw. Podstawą udzielenia tej pomocy 
jest uchwała organu stanowiącego gminy, związku międzygminnego lub właściwego organu 
statutowego stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. 

W związku z atakiem wojsk Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, Komitet Wykonawczy 
Miasta Dunajowce, obwód Chmielnicki, Ukraina skierował pismo z prośbą o pomoc rzeczową, 
w szczególności przekazanie generatorów prądotwórczych na potrzeby wyposażenia „punktów 
niezłomności”. 

Planowany do przekazania sprzęt sfinansowany z budżetu Gminy Miejskiej Turek będzie istotnym 
uzupełnieniem zabezpieczenia energetycznego” punktu niezłomności”. Podjęcie przedmiotowej 
uchwały przez Radę Miejską Turku umożliwi Burmistrzowi Miasta Turku przekazanie generatora 
prądotwórczego jako pomocy rzeczowej. 
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