ZARZĄDZENIE Nr 0050.3.2022
BURMISTRZA ŁOBŻENICY
z dnia 12 stycznia 2022 roku
w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi
Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobżenicy
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021
r. poz. 1372 z późn. zm. ), art. 2 ust. 11-12, ust.14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku
osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 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.), art. 268a oraz
art. 76a ust. 2b ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r. poz.735 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku kierownika Miejsko
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobżenicy, zarządza się, co następuje:
§ 1. Udziela się pani Marzannie Starszak - pracownikowi Miejsko Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Łobżenicy, upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach
z zakresu dodatku osłonowego, przekazywania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego,
bez wydawania decyzji administracyjnych.
§ 2. Udziela się pani Marzannie Starszak - pracownikowi Miejsko Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Łobżenicy, upoważnienia do poświadczania za zgodność odpisów
dokumentów przedstawionych przez stronę z oryginałem na potrzeby postępowań
prowadzonych zgodnie z § 1.
§ 3. Upoważnienie niniejsze wygasa z dniem ustania zatrudnienia w Miejsko Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobżenicy lub uchylenia zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.
BURMISTRZ
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UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIE Nr 0050.3.2022
BURMISTRZA ŁOBŻENICY
z dnia 12 stycznia 2022 roku
w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Łobżenicy
Z dniem 4 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku
osłonowym ( Dz.U. z 2022 r. poz.1).
Zgodnie z art.1 ww. ustawy reguluje ona zasady i tryb przyznawania, ustalania
wysokości i wypłacania dodatku osłonowego oraz właściwość organów w tych sprawach.
Stosownie do art. art. 2 ust.10-12, ust.14 ww. ustawy:
„10. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na
miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.
11. Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta dodatku osłonowego nie
wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana
prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku
osłonowego wymagają wydania decyzji.
12. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu
dodatku osłonowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej - o ile
wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku
osłonowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we
wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, odbierając ten
wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji
o przyznaniu dodatku osłonowego.
14. 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-10° oraz 10r
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973,
2127 i 2269).”
W myśl art.

411 ust. 10r ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony

środowiska:
„10r. 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.”
Stosując odpowiednio art. 411 ust. 10r ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony środowiska do postępowań w sprawach dodatku osłonowego organ wykonawczy
gminy -

wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, w formie pisemnej, upoważnić

kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu
dodatku osłonowego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji
oraz przekazywania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.
Na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej wójt, burmistrz lub prezydent
miasta może udzielić takiego upoważnienia innej osobie – pracownikowi ww. ośrodka.
Podstawowym kryterium przyznania dodatku osłonowego jest wysokość przeciętnego
miesięcznego dochodu w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.).
Racjonalnym jest by jednostka organizacyjna gminy, która prowadzi sprawy z zakresu
świadczeń rodzinnych - Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - rozpatrywała
również sprawy o dodatek osłonowy. Stąd zasadnym jest by pracownik Ośrodka posiadał ww.
upoważnienie.
Z kolei upoważnienie do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów
przedstawionych przez stronę z oryginałem na potrzeby postępowań prowadzonych zgodnie
z ww. ustawą wynika z zapisów art. 268a oraz art. 76a ust. 2b Kpa i jest powiązane
z upoważnieniem do prowadzenia postępowań w zakresie wynikającym z ww. ustawy.
Biorąc to pod uwagę, w celu sprawnej realizacji powyższego zadania, wnoszę
o udzielenie takiego upoważnienia.
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