
UCHWAŁA NR LXVII/544/2022 
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE 

z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa 

Na podstawie art. 12 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. w sprawie pomocy obywatelom Ukrainy 
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.1)), 
art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559) w związku z art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz. 1461), uchwala się, co następuje: 

§ 1.  

Gmina Staszów może zapewnić pomoc obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 
12 marca 2022 r. w sprawie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium 
tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583), w zakresie: 

1) tymczasowym zakwaterowaniu; 

2) zapewnieniu wyżywienia; 

3) zapewnieniu środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów podstawowej potrzeby; 
w zakresie posiadanych środków. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 3.  

Uchwale nadaje się moc obowiązującą z dniem 1 marca 2022 roku. 

§ 4.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Staszowie 

 
 

Ireneusz Kwiecjasz 

 

 
1) Zmiany: Dz. U. z 2022 r., poz. 584, poz. 830. 
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UZASADNIENIE 

Dnia 12 marca 2022 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 583 z późn. zm.  została opublikowana ustawa z dnia 
12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa. Przepisy tej ustawy obowiązują z mocą wsteczną od dnia 24 lutego 2022 r. 
Przyjęte rozwiązania dotyczą obywateli Ukrainy i ich małżonków, którzy w wyniku działań wojennych 
wjechali legalnie do Polski po dniu 24 lutego 2022 r. i deklarują zamiar pozostania w Polsce. W związku 
z atakiem Rosji na Ukrainę, do Polski przybyło już ponad 2 mln osób uciekających przed wojną. Obywatele 
Ukrainy szukają schronienia również na terenie naszej Gminy. W celu zapewnienia wsparcia rodzinom 
ukraińskim, wobec treści art. 12 ust. 4 i ust. 5 przywołanej ustawy, Rada Miejska postanawia podjąć 
uchwałę o udzielaniu pomocy socjalnej we wskazanym zakresie i w ramach posiadanych przez Gminę 
Staszów środków. 
W art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych, przewidziano możliwość nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli 
zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. Jest to wyjątek od zasady, iż 
akty normatywne powinny wchodzić w życie po upływie co najmniej 14-dniowego okresu vacatio legis. 
Podjęcie uchwały z mocą wsteczną jest uzasadnione dla ochrony konstytucyjnie chronionych wartości takich 
jak życie i zdrowie człowieka. W przedmiotowej sprawie wartością chronioną jest interes uciekających 
przed wojną obywateli Ukrainy, którzy mają prawo do niezbędnej pomocy w zapewnieniu podstawowych 
potrzeb życiowych, która jest im zapewniana w miarę posiadanych środków i możliwości na bieżąco. 
 
 Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie 

  

Ireneusz Kwiecjasz 
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