
UCHWAŁA NR XXXIII/266/16
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie utraty mocy obowiązującej Uchwały Nr XLVIII/469/14 Rady Miejskiej 
w Staszowie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Staszowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 
administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego 

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami)1) w związku z art. 5 d i 5 f ust. 1 ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.1059 ze zmianami)2) Rada 
Miejska w Staszowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Traci moc obowiązującą Uchwała Nr XLVIII/469/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 
27 lutego 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Staszowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 
dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego. 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.- 
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Ireneusz Kwiecjasz

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1579. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.: z 2013r.: poz. 984, poz. 1238; 

z 2014r.: poz. 457, poz. 490, poz. 900, poz. 942, poz. 1101, poz. 1662; z 2015r.: poz. 151, poz. 478, poz. 942, poz. 
1618, poz. 1893, poz. 1960, poz. 2365; z 2016r.: poz. 266, poz. 831, poz. 925, poz. 1052, poz. 1165.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIII/266/16

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 27 października 2016 r.

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym Rada Miejska w Staszowie 
Uchwałą Nr XLVIII/469/14 upoważniła Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Staszowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej - 
prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących 
zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, 
o których mowa w art. 3 pkt 13c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Staszów. Regulacja zawarta 
w art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym ma zastosowanie jedynie wtedy, gdy 
przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Jeżeli przepisy te określają organ właściwy do 
wydania deyzji administracyjnych, to wtedy nie ma zastosowania regulacja ogólna zawarta 
w powołanym przepisie. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku ustawy Prawo 
energetyczne. Jej przepis zawarty w art. 5d stanowi wprost o kompetencji wójta, burmistrza, 
prezydenta miasta. Wyłącza to tym samym właściwość określoną w art. 39 ust. 4 ustawy 
o samorządzie gminnym. Art. 5 d wskazuje wprost, że dodatek energetyczny przyznaje 
wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego 
energii elektrycznej tym samym ustawodawca nałożył obowiązek przyznawania dodatku 
energetycznego na wójta/burmistrza/prezydenta miasta, określając jednocześnie, że efektem 
zakończenia postępowania powinno być wydanie decyzji administracyjnej. Równolegle 
wskazano, że wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji 
rządowej, natomiast realizacja zapłaty obciąża gminę. W szczególności należy wskazać, że 
dodatek energetyczny nie należy do zadań z zakresu opieki społecznej, na co wskazuje 
umiejscowienie omawianego przepisu w porządku prawnym (ustawa- Prawo energetyczne), 
jak i również fakt, iż ustawa o pomocy społecznej nie wymienia tego świadczenia 
w katalogu świadczeń z zakresu pomocy społecznej. W ustawowym zamkniętym katalogu 
zadań z zakresu pomocy społecznej ustawodawca nie przewidział zadania polegającego na 
prowadzeniu spraw związanych z wypłatą dodatków energetycznych. Ośrodek pomocy 
społecznej wykonuje, co prawda zadania własne gminy z ustaleniami rady gminy, lecz 
ustalenia te mogą dotyczyć jedynie spraw zakreślonych w ustawie o pomocy społecznej. 
Reasumując zadania z zakresu wydawania decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego 
wykonuje wójt, burmistrz, prezydent miasta - wynika to z faktu, iż regulacja prawna 
zawarta w art. 5 d Prawa energetycznego wyznacza w sposób jednoznaczny organ właściwy 
do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu dodatku energetycznego, a w związku 
z tym wójt, burmitrz, prezydent miasta może upoważnić w trybie art. 39 ust. 2 ustawy 
o samorządzie gminnym, swoich zastępców lub innych pracowników urzędu gminy do 
wydawania decyzji administracyjnych, o których mowa w ust. 1 w imieniu wójta. Osobą 
upoważnioną może być np. kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, jeżeli jest on 
pracownikiem urzędu gminy. W ślad za podejściem judykatury do omawianego 
zagadnienia, stwierdzić należy, że regulacja art. 39 ust. 1 i 2 u.s.g. jednoznacznie wskazuje, 
że tylko wójt, burmistrz może upoważnić zastępców lub pracowników do wydawania 
indywidualnych decyzji administracyjnych, bez prawa dalszego upoważnienia przez te 
osoby. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.- 
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