
UCHWAŁA NR 551/XLVIII/2022 
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU 

z dnia 30 marca 2022 r. 

w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu świadczeń pieniężnych 
dla podmiotów zapewniających zakwaterowanie i utrzymanie obywatelom Ukrainy 

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 ze zm.) w związku z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom 
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 ze zm.) oraz § 
3 ust. 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 ze zm.) Rada 
Miejska w Serocku uchwala, co następuje: 

§ 1. Upoważnia się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku do załatwiania indywidualnych spraw 
z zakresu świadczeń pieniężnych, o których 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 ze zm). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 24.03.2022r. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Serocku 

 
 

Mariusz Rosiński 
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Uzasadnienie 

do uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu świadczeń pieniężnych 
dla podmiotów zapewniających zakwaterowanie i utrzymanie obywatelom Ukrainy 

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. z 2022 r. poz. 583 ze zm.): 

1. 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. 

2. Zadania gminy, określone w ust. 1, są zadaniami z zakresu administracji rządowej zleconymi gminie, 
a środki przeznaczone na ich realizację zapewnia wojewoda. 

Zgodnie z § 3 rozporządzeniem 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. z 2022 r. 
poz. 605 i 654): 

1. Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku, (…), za okres faktycznego zapewniania 
zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane  
z dołu. 

2. Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w jednostce organizacyjnej 
gminy lub gminnej osobie prawnej. 

3. Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i 
wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy jednostki organizacyjnej gminy lub gminnej 
osoby prawnej. 

4. Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu 
ludzi, lub gdy we wniosku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy, podano nieprawdę. 

Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym: Do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 
administracji publicznej rada gminy może upoważnić również organ wykonawczy jednostki pomocniczej oraz 
organy jednostek i podmiotów. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461): Przepisy art. 4 (ww. ustawy) nie wyłączają możliwości nadania aktowi 
normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją 
temu na przeszkodzie. 

Celem realizacji powyższego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, zasadnym jest 
upoważnienie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku do załatwiania spraw w zakresie wniosków 
o przyznanie świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 
przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi. 

Id: 7ABA09A3-9B16-431A-B7DF-830E1C26B31F. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 3 Ustęp 2


	Uzasadnienie



