
UCHWAŁA Nr 143/213/2023 
ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 22 marca 2023 r. 
 

w sprawie powołania Zespołu do oceny możliwości partycypacji przez obywateli Ukrainy w kosztach 

pomocy na zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 

r. poz. 1526 ze zm.), w związku z art. 12 ust. 1, 10, 16, 17, 17 a do 17 d i 17 f ustawy z dnia 12 marca 2022 roku 

o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa  (Dz. U. z 2023 r. 

poz. 103 ze zm.), Decyzji nr 154/2022 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 maja 2022 r. polecającej 

Staroście Grudziądzkiemu zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy 

 

      Zarząd Powiatu 
         uchwala, co następuje  
 

§ 1.1. Powołuje się Zespół Orzekający do oceny możliwości partycypacji przez obywateli Ukrainy  

w kosztach pomocy polegającej na zakwaterowaniu i zapewnieniu całodziennego wyżywienia zbiorowego  

na terenie Powiatu Grudziądzkiego, zwanym dalej „Zespołem” w składzie: 

1) Hanna Lotarska – przewodnicząca, 

2) Marek Kannenberg – członek, 

3) Dawid Banasiak – członek 

4) Natalia Mrozińska – sekretarz Zespołu. 

2. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu. 

3. Udział w pracach Zespołu jest realizowany w ramach obowiązków służbowych. 

§ 2. Zadaniem Zespołu będzie w szczególności: 

1) dokonywanie oceny możliwości partycypacji przez obywateli Ukrainy w kosztach pomocy polegającej    

na zakwaterowaniu i zapewnieniu całodziennego wyżywienia  zbiorowego (zwanych dalej kosztami); 

2) weryfikacja deklaracji złożonych przez obywateli Ukrainy o zwolnienie z kosztów zgodnie  

z obowiązującymi przepisami; 

3) dokumentowanie prac Zespołu i złożonych deklaracji zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym  

z zakresu ochrony danych osobowych; 

4) sporządzenie wykazów osób zwolnionych z kosztów we współdziałaniu z podmiotami realizującymi usługi 

w zakresie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego dla obywateli Ukrainy; 

5) informowanie podmiotów, o których mowa w pkt. 4 o osobach zwolnionych z kosztów; 

6) informowanie obywateli Ukrainy o przysługujących im uprawnieniach i zobowiązaniach wynikających  

z aktualnych przepisów dotyczących kosztów oraz sposobów dokonywania opłat w tym zakresie; 

7) opracowanie wzoru deklaracji o zwolnienie z partycypacji w kosztach składanych przez obywateli Ukrainy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

8) realizacja innych zadań zleconych przez Wojewodę lub Zarząd Powiatu. 

 



§ 3.1. Posiedzenia Zespołu będą odbywały się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grudziądzu  

lub w innym wyznaczonym miejscu w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

2. Decyzję o zwołaniu posiedzenia Zespołu podejmuje Przewodniczący. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 

 

Zarząd Powiatu: 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

 

Wicestarosta 

/-/ Marcin Dziadzio 

 

Członek Zarządu 

/-/ Krzysztof Klucznik 

 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

 

Członek Zarządu 

/-/ Barbara Dobek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Na podstawie art. 12 ust. 17f w związku z art. 12 ust. 17c  pkt. 6 ustawy z dnia 12 marca  

2022 r. ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 

(Dz.U. 2023 poz. 103 ze zm.),  oraz w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego  Nr 154/2022  

z dnia 30 maja 2022 r. występuje konieczność powołania zespołu do spraw oceny możliwości partycypacji  

w kosztach zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego obywateli Ukrainy, którzy przebywają na terytorium 

Polski powyżej 120 dni. Wydatki na ten cel ponoszone są z Funduszu Pomocy na podstawie Porozumienia 

Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z Powiatem Grudziądzkim Nr 10/FP/2023 z dnia 24 stycznia 2023 r.  

oraz aneksu Nr 1/2023 z dnia 8 marca 2023 r. 

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

 


