
 
 

UCHWAŁA NR LX/1197/2022 
RADY MIASTA KIELCE 

z dnia 21 kwietnia 2022 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
w Kielcach 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.1)) oraz art. 4 ust. 1 i art 5. ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1461), Rada 
Miasta Kielce uchwala co następuje: 

§ 1. W Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach stanowiącym załącznik do  uchwały nr 
XXVII/508/2020 Rady Miasta Kielce z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu 
Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Kielcach, w rozdziale II. Cele i zadania Ośrodka, w § 3 ust. 2 dodaje się: 

1) pkt 10), który otrzymuje brzmienie:        

"10) związane z jednorazowym świadczeniem pieniężnym w wysokości 300 zł na osobę, zgodnie z ustawą 
z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium 
tego państwa", 

2) pkt 11), który otrzymuje brzmienie:         

"11) związane z rozpatrywaniem wniosków o wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewniania 
zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy podmiotom, w szczególności osobom fizycznym 
prowadzącym gospodarstwo domowe, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom 
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce. 

 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, 

poz. 1981, poz. 2270, Dz. U. z 2022 r. poz. 583. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Kielce 

 
 

Jarosław Karyś 
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