UCHWAŁA NR XLIV/442/2022
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
z dnia 21 kwietnia 2022 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie do
załatwiania indywidualnych spraw dotyczących świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu
zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2022 r., poz. 559), 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 ze zmianami) Rada Miejska
w Pleszewie uchwala co następuje:
§ 1. Upoważnia się Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie do załatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących świadczenia pieniężnego, o którym mowa
w art. 13 ust. 1 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 zmianami).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Pleszewie
Adela Grala-Kałużna
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UZASADNIENIE
do uchwały Nr XLIV/442/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2022 r.

Zgodnie z art. 13 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy,
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, każdemu podmiotowi, w szczególności
osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie
obywatelom Ukrainy, może być przyznane, na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu. Zgodnie z
art. 13 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy zadania gminy, określone w ust. 1, są zadaniami z zakresu
administracji rządowej zleconymi gminie.
W obowiązującym stanie prawnym rada gminy może upoważnić dyrektora ośrodka pomocy
społecznej do przyznawania opisanych wyżej świadczeń.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew
Arkadiusz Ptak
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