
Kielce, 2022.04.11 

Pani 
Anna Kosmala 
Radna Rady Powiatu w Kielcach 

W odpowiedzi na Pani interpelację z dnia 5 kwietnia 2022r. uprzejmie informuję, że udzielanie pomocy 
finansowej dla mieszkańców poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego jest zadaniem własnym gminy. 

Powiat Kielecki zgodnie z ustawą ustrojową oraz mając na uwadze potrzebę wspierania mieszkańców 
w trudnych sytuacjach życiowych udziela pomocy finansowej samorządowi gminnemu na jego zadanie własne 
wynikające z art. 40 ust.l ustawy o pomocy społecznej. Pomoc powiatu dla gminy w związku z wystąpieniem 
zdarzenia losowego udzielana jest po spełnieniu przez gminę następujących warunków: 

1. Przedłożenia do Zarządu Powiatu pisma/wniosku z prośbą o udzielenie pomocy dla samorządu gminnego 
w związku ze zdarzeniem losowym u rodziny/osoby poszkodowanej. 

2. Oceny sytuacji rodziny dokonanej przez właściwy ośrodek pomocy społecznej, który wskazuje czy 
poszkodowana rodzina jest w stanie przy pomocy własnych zasobów przezwyciężyć trudną sytuację życiową 
wraz z informacją o wysokości udzielonej przez gminę pomocy dla poszkodowanych. 

Następnie po dokonaniu analizy w/w dokumentów PCPR przygotowuje wniosek na Zarząd Powiatu, który podejmuje 
uchwałę dotyczącą projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej w wysokości do 5.000,00zł. Wyjaśniam, że gmina powinna udzielić pomocy 
poszkodowanym w wysokości co najmniej 5.000,OOzł, aby mogła uzyskać pomoc finansową od powiatu 
w równoważnej kwocie. Po przyjęciu przez Radę Powiatu przedmiotowej uchwały samorządy zawierają umowę 
dotacyjną, którą rozlicza PCPR. 

Wskazany powyżej sposób procedowania pozwala powiatowi dokonać oceny zasadności udzielanej pomocy 
finansowej dla gminy. Posiłkując się orzeczeniami w sprawie udzielania pomocy w wyniku zdarzeń losowych istotne 
jest, aby organ przy podjęciu decyzji o przyznaniu środków finansowych przeznaczył je na pomoc osobom 
potrzebującym wsparcia, u których nadrzędne jest zabezpieczenie podstawowych, niezbędnych potrzeb życiowych 
osób poszkodowanych, a nie rekompensata w całości poniesionych strat. Ponadto informuję, że udzielenie pomocy 
finansowej dla samorządu gminnego uzależnione jest od środków finansowych jakimi dysponuje powiat w roku 
budżetowym. 
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