
UCHWAŁA NR LXI/508/2021 
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE 

z dnia 12 stycznia 2022 r. 

w sprawie udzielenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie upoważnienia do 
wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach przyznawania dodatku osłonowego. 

Na podstawie art. 39 ust 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 
z 2021r., poz. 1372 ze zmianami)1) oraz art. 2 ust. 10 i ust. 11 ustawy o dodatku osłonowym z dnia 17 grudnia 
2021r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2022r., poz. 1) Rada Miejska w Staszowie uchwala co następuje: 

§ 1.  

Upoważnia się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie do: 

1. prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu: 

1) wypłaty dodatku osłonowego, 

2) wydawania decyzji w sprawie odmowy przyznania dodatku osłonowego, uchylenia lub zmiany prawa do 
tego dodatku, 

3) wydawania decyzji w sprawie rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 3.  

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

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Staszowie 

 
 

Ireneusz Kwiecjasz 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego: Dz. U. z 2021r., poz. 1834. 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art 39. ust 4 ustawy o samorządzie gminnym rada gminy może przekazać na rzecz organu 

jednostki organizacyjnej uprawnień burmistrza w zakresie orzekania w indywidualnych sprawach 

administracyjnych. Zważywszy na charakter spraw przekazywanych, który jest zbieżny ze sprawami 

prowadzonymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie z mocy prawa zasadne wydaje się 

przekazanie kompetencji kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie w zakresie wypłacania 

dodatku osłonowego, wydawania decyzji administracyjnych o odmowie przyznania dodatku osłonowego, 

uchylenia lub zmiany prawa do  tego dodatku oraz wydawania decyzji w sprawie nienależnie pobranego 

dodatku osłonowego. W związku z czym Burmistrz Miasta i Gminy Staszów wnioskuje do Rady Miejskiej 

w Staszowie o przekazanie stosownych kompetencji oraz uprawnień do załatwiania indywidualnych spraw z 

zakresu administracji publicznej Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie. Biorąc powyższe 

pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.  
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