
UCHWAŁA NR 994/LVI/2022 
RADY MIASTA RYBNIKA 

z dnia 20 października 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 536/XXXVI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 maja 
2017 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku 

Działając na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 
559 ze zm.), art. 110 ust. 1-3, art. 112 ust.1-2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) 

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów i Rozwoju oraz 
Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej 

Rada Miasta Rybnika 

uchwala: 

§ 1. W załączniku do uchwały nr 536/XXXVI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 maja 
2017 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku (Dz. Urz. Woj. 
Śl. z 2017 r. poz. 3240, ze zm.): 

1) w § 1 po pkt 22 dodaje się pkt 23,24 i 25 w brzmieniu: 

„23) 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.). 

24) ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692 
ze zm.), 

25) ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 
1967)”; 

2) w § 7 po pkt 30 dodaje się pkt 31,32 i 33 w brzmieniu: 

„31) prowadzenie postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego 
w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na 
pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty 
mieszkaniowe, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych; 

32) prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, 
a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz 
przekazywania informacji, o której mowa w art. 2 ust. 17 ustawy z dnia 5 sierpnia 
2022 r. o dodatku węglowym; 

33) prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla 
gospodarstw domowych, a także wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, decyzji 
oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 24 ust. 27 ustawy z dnia 15 
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września 2022 r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła 
w związku z sytuacja na rynku paliw”. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miasta 

 
 

Wojciech Kiljańczyk 
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