
ZARZĄDZENIE NR  1/2022
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

Z DNIA 3.01.2022r.

w sprawie upoważnienia  Pani Małgorzaty Siemińskiej –  Kierownika  Ośrodka Pomocy Społecznej w
Żarowie do  prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego i do ustalania prawa do tego
dodatku. 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.

poz.  713 z  późn.  zm.),  art.  2  ust.14 ustawy z  dnia  17 grudnia  2021 r.  o  dodatku osłonowym (Dz.U.  z

2022r.poz. 1)

w związku z art. 411 ust. 10r ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r.

poz. 1973 z późn.zm.)  Burmistrz Żarowa zarządza, co następuje:

§ 1.   Upoważniam Panią Małgorzatę  Siemińską -  Kierownika  Ośrodka Pomocy Społecznej  w

Żarowie  do   prowadzenia  postępowań w sprawach  dodatku  osłonowego i  do  ustalania  prawa do  tego

dodatku. 

§ 2.   Upoważnienie zostaje udzielone na czas nieokreślony i wygasa z dniem ustania stosunku pracy.

§ 3.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Uzasadnienie 

do Zarządzenia nr 1/2022

z dnia 3.1.2022r. 

w sprawie upoważnienia   Pani  Małgorzaty Siemińskiej  –   Kierownika  Ośrodka Pomocy Społecznej  w
Żarowie  do   prowadzenia  postępowań  w  sprawach  dodatku  osłonowego  i  do  ustalania  prawa  do  tego
dodatku. 

Na  podstawie  art.  2  ust.14  ustawy  z  dnia  17  grudnia  2021  r.  o  dodatku  osłonowym (Dz.U.  z

2022r.poz. 1), do ustalenia przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta prawa do dodatku osłonowego, o

którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 411 ust. 10j – 10o  oraz 10r ustawy z dnia 27 kwietnia

2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127 i 2269). Zgodnie z art. 411 ust. 10 r

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, w

formie pisemnej, upoważnić swojego zastępcę, pracownika urzędu gminy albo kierownika ośrodka pomocy

społecznej,  a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej  w centrum usług społecznych na

podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług

społecznych (Dz.  U.  poz.  1818)  -  dyrektora  centrum usług społecznych,  lub kierownika innej  jednostki

organizacyjnej  gminy, a także inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej,  dyrektora

centrum  usług  społecznych  lub  innej  jednostki  organizacyjnej  gminy  do  prowadzenia  postępowań  w

sprawach, o których mowa w ust. 10g, w tym do wydawania w tych sprawach zaświadczeń.

Zgodnie z art. 2 ust. 14 ustawy o dodatku osłonowym, przepis art. 411 ust.  10r ustawy  prawo ochrony

środowiska  stosuje  się  ,,odpowiednio''.  W  orzecznictwie  wskazuje  się  natomiast,  że:  "Stosowanie

"odpowiednio" przepisów oznacza, że niektóre przepisy stosuje się bezpośrednio, niektóre modyfikuje się,

zaś jeszcze innych nie stosuje się wcale." (por. wyrok NSA z 26.04.2017 r., I OSK 1773/15). W art. 411 ust.

10r.  ustawy  prawo ochrony środowiska   mowa jest  o uprawnieniu do prowadzenia  sprawy i  wydaniu

zaświadczenia,  gdyż  istotą  postępowania  uregulowanego  w  art.411  ust.10g  ustawy   prawo  ochrony

środowiska   jest  wydanie  zaświadczenia. Ustawa o  dodatku  osłonowym  nie  przewiduje  wydawania

zaświadczeń, więc bezpośrednie stosowanie  art. 411 ust. 10r ustawy  prawo ochrony środowiska  na gruncie

ustawy o dodatku osłonowym nie miałoby sensu. Odpowiednie stosowanie w tym przypadku przepisu art.

411 ust. 10r  ustawy  prawo ochrony środowiska  wymaga modyfikacji rozumienia tego przepisu tak, aby

odpowiadał on procedurze uregulowanej na gruncie ustawy o dodatku osłonowym.

 Mając na względzie wyżej cytowane przepisy upoważnienie jest zasadne.


