
UCHWAŁA Nr LVIII/337/2022 
Rady Miasta Dęblin 

z dnia 28 lutego 2022 r. 

w sprawie wsparcia Ukrainy 

Na podstawie § 30 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały Nr II/3/2018 Rady Miasta Dęblin 
z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Dęblin (Dz. Urz. Woj. Lub. 
z 2018 r., poz. 5805) Rada Miasta uchwala, co następuje: 

Rada Miasta Dęblin wyraża solidarność z Narodem Ukraińskim w związku z agresją Rosji 
na Ukrainę oraz wyraża stanowczy protest wobec działań destabilizacji pokoju w Europie 
przez władze Federacji Rosyjskiej i jej Prezydenta Władimira Putina. W pełni potępiamy 
wrogi i haniebny akt, którego dokonała o poranku 24 lutego 2022 r. Federacja Rosyjska 
wkraczając zbrojnie na teren Ukrainy. 

Agresja ze strony Rosji musi spotkać się ze stanowczym sprzeciwem ze strony 
demokratycznego świata. Na każdego agresora powinny zostać nałożone sankcje gospodarcze 
oraz polityczne, jak również do momentu wycofania wojsk z terenów Ukrainy Rosja powinna 
zostać wykluczona z zasiadania w jakichkolwiek organach, które za cel stawiają sobie 
zapewnienie i utrzymanie pokoju w XXI wieku. 

Wolna i niezależna Ukraina jest polską racją stanu, a jednocześnie jednym z gwarantów 
bezpieczeństwa Polski w demokratycznej Europie. Rzeczpospolita Polska jako jedna 
z pierwszych uznała niepodległość Ukrainy. Przez wiele lat Polska i jej kolejne rządy 
aktywnie wspierały demokratyczne i gospodarcze przemiany na Ukrainie. Pomarańczowa 
Rewolucja na Ukrainie oraz Euromajdan w Kijowie dobitnie świadczą o kierunku zmian, 
którymi chce podążać społeczeństwo ukraińskie. W pełni rozumiemy potrzebę członkostwa 
Ukrainy w strukturach Unii Europejskiej oraz NATO. 

Całym sercem jesteśmy z mieszkańcami miasta partnerskiego Dęblina - Drohobycza 
i przesyłamy wyrazy wsparcia. Chcemy Wam powiedzieć - jesteśmy 
z Wami i wyrażamy gotowość do pomocy humanitarnej jakiej Miasto Dęblin oraz 
społeczność Dęblina może udzielić uchodźcom wojennym. 

Pragniemy by Ukraina była wolna i niepodległa! 

§ 1  

§ 2  

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


