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UCHWAŁA NR XLIII/ ...../2022 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 7 kwietnia 2022 r. 

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim do 
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559, 583) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, zm. poz. 682, 683 i 684) 
w związku z § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 15 marca 2022r. w sprawie maksymalnej 
wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia 
obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz.U. 
z 2022r. poz. 605, zm. poz. 654), uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim do 
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej - przyznawania świadczenia pieniężnego, 
o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zwanej dalej ustawą, w tym do wydawania decyzji 
administracyjnych. 

2. Na podstawie upoważnienia, o którym mowa w ust.1, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Dobrzeniu Wielkim może upoważnić pracowników tego Ośrodka do dokonywania weryfikacji warunków 
zakwaterowania i wyżywienia oferowanych obywatelom Ukrainy przez osoby, które złożyły wniosek 
o przyznanie świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy. 

3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje również załatwienie wniosków o przyznanie 
świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy,  które  zostały złożone w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim przed wejściem w życie niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki 

 
 

Roman Kołbuc 
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UZASADNIENIE 

Z dniem 12 marca 2022 r. weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z 
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583), zwana dalej ustawą. 
Zgodnie z art. 13 ustawy, który wszedł w życie z mocą obowiązującą od 24 lutego 2022r.,  
każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który 
zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 
ustawy (tj. obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z 
terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego 
państwa, oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z 
powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), może być 
przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni. 
Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.  
Zgodnie z § 3 ust. 2 i 3 rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022r. w sprawie 
maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia 
zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego 
świadczenia i przedłużania jego wypłaty ( Dz.U. z 2022r. poz. 605; zm. poz.654), które zostało 
wydane na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy, wniosek o przyznanie świadczenia „jest rozpatrywany 
w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w jednostce organizacyjnej gminy  lub gminnej osobie 
prawnej. Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków 
zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnienia pracownicy jednostki 
organizacyjnej gminy lub gminnej osoby prawnej.”   
Z uwagi na to, że przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie wskazały wyraźnie podmiotu 
ani organu właściwego do wykonania zadania o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2, w celu 
umożliwienia realizacji tego zadania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu 
Wielkim, jako jednostkę organizacyjną Gminy Dobrzeń Wielki,  koniecznym jest upoważnienie 
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim  przez Radę Gminy, 
zgodnie z kompetencją Rady Gminy wynikającą z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559, zm. poz. 583).  
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