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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji  publicznej 

Na podstawie art.39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.),  Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje: 

§ 1. Upoważnia się  Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku do załatwiania 
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych 
i postanowień w sprawach, o których mowa w art. 5c-g  ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
energetyczne ( Dz. U. z 2020 r. poz. 833). 

§ 2. Traci moc Uchwała  Nr XLII/454/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 20 grudnia 2013 r. 
w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji  publicznej. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku 

 
 

Janusz Kędzia 
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UZASADNIENIE

Przyznanie dodatku energetycznego – to zadanie zlecone gminie. Przepisy zmienionej ustawy – Prawo
energetyczne, poprzez dodanie art.5c-5g, wprowadziły dodatek energetyczny z dniem 1 stycznia 2014 r.
dla ,,odbiorców wrażliwych” energii elektrycznej / czyli osób, którym przyznano dodatek mieszkaniowy /.

W związku ze zmianą Statutu OPS w Kluczborku zmianie uległa nazwa stanowiska osoby
kierującej Ośrodkiem Pomocy Społecznej z „Kierownik” na „Dyrektor”. Zatem celowym jest przekazanie
przez Radę Miejską upoważnienia dla Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku – organu
wykonawczego jednostki organizacyjnej gminy, na podstawie art.39 ust.4 ustawy o samorządzie gminnym.
Trzeba tutaj dodać, że artykuł 39 odnosi się tylko do tych spraw indywidualnych, które są rozstrzygane :
1) w drodze decyzji administracyjnych ,
2) przez organy gminy lub organy jednostek pomocniczych bądź organizacyjnych albo organy

podmiotów , o których mowa w art. 9 ust.1 u. o s. g .
Zatem w tym przypadku zachodzą obie w/w przesłanki do upoważnienia Dyrektora OPS w
Kluczborku, który jest organem wykonawczym jednostki organizacyjnej gminy.
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