
UCHWAŁA NR XLVI/407/22 
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE 

z dnia 27 kwietnia 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/394/22 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 marca 2022 r. 
w sprawie zakresu pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy 

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 ze zm.) oraz art. 12 ust. 4 i 5 i art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom 
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.), Rada 
Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje: 

§ 1. W § 1 Uchwały Nr XLV/394/22 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie 
zakresu pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r., poz. 3875) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w pkt 7) kropkę zastępuje się średnikiem; 

2) po pkt 7) dodaje się pkt 8), pkt 9) i pkt 10) o następującym brzmieniu: 

„8) zapewnieniu możliwości nieodpłatnego wykonania fotografii potrzebnej do złożenia przez obywatela 
Ukrainy wniosku o nadanie numeru PESEL; 

9) zapewnieniu możliwości nieodpłatnego odbycia przez pełnoletniego lub niepełnoletniego obywatela 
Ukrainy kursu lub szkolenia lub zajęć z zakresu:  nauki języka polskiego, nauki zawodu, nauki innych 
umiejętności lub nabycia uprawnień przydatnych do podjęcia zatrudnienia i wykonywania pracy na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

10) pokryciu kosztów zakupu leków potrzebnych obywatelom Ukrainy.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego i znajduje zastosowanie do pomocy zapewnionej obywatelom Ukrainy od dnia 24 lutego 
2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Łukasz Koperski 
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