UCHWAŁA NR LIII/418/2022
RADY GMINY W KOZŁOWIE
z dnia 25 marca 2022 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie do
prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących świadczenia pieniężnego
z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, o którym mowa w ustawie
z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium
tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.).
Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 559, z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.) uchwala się o następuje:
§ 1. Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie do załatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej - prowadzenia postępowań i wydawania decyzji
w sprawach świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania obywatelom Ukrainy oraz ustalania
prawa do tego świadczenia, o którym mowa w art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Alicja Hołubowicz
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem
zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.) każdemu podmiotowi, w szczególności
osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie
obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, 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. Zadania gminy, określone powyżej, są zadaniami z zakresu
administracji rządowej zleconymi gminie. Zgodnie z § 3 ust 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
15 marca 2022 r. 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. poz. 605 z późn. zm.) wniosek jest rozpatrywany
w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w jednostce organizacyjnej gminy lub gminnej osobie prawnej.
Zamierzeniem uchwały jest przekazanie prowadzenia postępowań i wydawania decyzji
administracyjnych oraz ustalania prawa do tego świadczenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kozłowie z uwagi na to, że Ośrodek Pomocy Społecznej statutowo zajmuje się udzielaniem pomocy
rodzinom i osobom wymagającym wsparcia. Proponuje się zatem wskazać Kierownika GOPS w Kozłowie
jako osobę upoważnioną do przeprowadzenia postępowania w sprawie wskazanego świadczenia
i do wydawania decyzji w prowadzonych postepowaniach w sytuacji kiedy zaistnieje konieczność wydania
decyzji. Z chwilą przekazania upoważnień przez Radę Gminy organem właściwym do prowadzenia
indywidualnych postępowań, wydawania i podpisywania decyzji w sprawach świadczenia pieniężnego
z tytułu zapewnienia zakwaterowania obywatelom Ukrainy, o którym mowa w art. 13 ustawy z dnia
12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego
państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.) będzie wyłącznie Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kozłowie.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. W związku z powyższym przedmiotowa
uchwała jako akt prawa miejscowego podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko - Mazurskiego.
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