
KARTA UZGODNIEŃ 

DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU 

w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu 

 

1. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY 

 

Podstawę podjęcia uchwały stanowi art. 11 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami), zgodnie z którym jednostka budżetowa działa na podstawie statutu 

określającego w szczególności nazwę, siedzibę i przedmiot działalności. 

 

Zmiany polegają na poszerzeniu przedmiotu działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Sosnowcu o realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku  

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie dotyczącym przyznawania jednorazowego 

świadczenia pieniężnego, udzielania pomocy psychologicznej, prowadzenia ewidencji małoletnich 

obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osoby sprawującej 

faktyczną pieczę nad nimi, oraz małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i przed przybyciem byli umieszczeni w pieczy zastępczej na terytorium 

Ukrainy, nadzoru nad realizacją praw i obowiązków opiekunów tymczasowych, a także pomocy 

organizacyjnej w zakresie zadań związanych z wykonywaniem obowiązków opiekuna tymczasowego. 

Przedmiot działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu zostaje również poszerzony 

o realizację zadań wynikających z ustawy o dodatku węglowym oraz ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, w zakresie 

dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. 

 

Uchwała podlega konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa 

w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Uchwała ma charakter aktu prawa miejscowego i wymaga publikacji w wojewódzkim dzienniku 

urzędowym. 

 

2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA W ŻYCIE PROJEKTU 

UCHWAŁY W PROPONOWANYM BRZMIENIU 

 

Jednorazowe świadczenie pieniężne i koszty jego obsługi są finansowane z budżetu państwa. Koszty 

obsługi tego zadania - zgodnie z ustawą  o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 

na terytorium tego państwa - wynoszą 2% kwoty przeznaczonej na wypłatę jednorazowego świadczenia. 

Zadania związane z udzielaniem pomocy psychologicznej opiekunom tymczasowym, zapewnieniem 

pomocy organizacyjnej w zakresie zadań związanych z wykonywaniem obowiązków opiekuna 

tymczasowego, a także prowadzenie ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nimi, oraz 

małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przed 

przybyciem byli umieszczeni w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy są zadaniami zleconymi  

z zakresu administracji rządowej. 



Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 

1692 ze zmianami) wypłata dodatku węglowego jest zadaniem zleconym gminie. Zgodnie z art. 5 ust. 1 

powyższej ustawy gminy otrzymują środki na realizację wypłat dodatku węglowego z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 

r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 

niektórych innych ustaw, w granicach kwot określonych na ten cel w planie tego Funduszu. Przy ustalaniu 

wysokości środków na realizację wypłat dodatku węglowego uwzględnia się koszty wypłacania 

odbiorcom dodatku węglowego, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie. Gmina 

składa wojewodzie wniosek o przyznanie środków w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. a do dnia 15 

grudnia 2022 r. może złożyć korektę wniosku. 

Z treści art. 29 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wynika, że wypłata dodatków dla 

gospodarstw domowych jest zadaniem zleconym gminie. Natomiast z art. 28 przedmiotowej ustawy 

wynika, że dodatki dla gospodarstw domowych są finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o 

którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568, ze 

zmianami). Przy ustalaniu wysokości środków na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych 

uwzględnia się koszty wypłacania odbiorcom tych dodatków, w wysokości 2% łącznej kwoty środków 

wypłacanych przez gminę. Gmina składa wojewodzie wniosek o przyznanie środków w terminie do dnia 

30 listopada 2022 r. a do dnia 15 grudnia 2022 r. może złożyć korektę wniosku. 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytiojsgy2teltqmfyc4njtg43deobzhe

