
UCHWAŁA NR XXX/337/2013
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 3 lipca 2013 r.

w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2013 poz 594), w związku z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16 września 2011 o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. Nr 234 poz. 1385 ze zm:Dz.U z 2012 poz. 908), Rada Miasta 
Sandomierza uchwala: 

§ 1. 

Upoważnia się Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu do wydawania decyzji 
administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej - w sprawie przyznawania 
jednorazowego zasiłku powodziowego w kwocie do 2 tys. złotych, o którym mowa w art. 5 ustawy 
z dnia16.09.2011r. o szczegółnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. Nr 234 poz. 
1385 ze zm: Dz.U z 2012 poz. 908). 

§ 2. 

. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza 

Marceli Czerwiński
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Uzasadnienie

Ustawa z dnia 16.09.2011 o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi 
wprowadza nową formę pomocy dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi - jednorazowy zasiłek 
powodziowy do 2 tys zł. 

Artykuł 5 powyższej ustawy określa wysokość i zasady przyznawania tego zasiłku, wskazując Burmistrza 

Wójta, Prezydenta jako organ upoważniony do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach. 

W przypadku wystąpienia powodzi o rozmiarach powodujących konieczność zastosowania szczegółowych 

rozwiązań określonych w wyżej wymienionej ustawie, Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia 
rodzaj stosowanych rozwiązań, wykaz gmin jak również warunki, okres stosowania tych rozwiazań lub termin 
na wykonanie określonych czynności. 

Zasiłek powodziowy, jesli Rada Ministrów określi ten tryb udzielania wsparcia, bedzie przyznawany na 

podstawie wniosku i oświadczenia osoby poszkodowanej w wyniku powodzi. Po wypłacie świadczenia, 
złożone wnioski będą weryfikowane pod kątem prawdziwości danych zawartych we wniosku. 

Z uwagi na fakt, iż Ośrodek Pomocy Społecznej będzie wypłacał gospodarstwom domowym inne 
świadczenia przysługujące z tytułu powodzi: zasiłek do 6 tys., do 20 tys., a zatem będzie ustalał rodzaj szkód 
jakie poniosły gospodarstwa domowe w wyniku powodzi w drodze wywiadu środowiskowego, wydaje się 
celowe powierzenie realizacji zadania jakim jest wypłata zasiłku powodziowego i weryfikacja danych 
zawartych we wniosku Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. 
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