
UCHWAŁA NR 29/IV/2015
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE

z dnia 23 kwietnia 2015 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Suchedniowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 
w postaci prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących 
przyznawania dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej

Na podstawie art.18 ust.1, art.39 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(j.t. Dz. U. z 2013 r.,poz.594 z późn. zm.), w związku z art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – 
Prawo energetyczne (j.t. Dz. U. z 2012 roku, poz.1059 z późn. zm.) – Rada Miejska w Suchedniowie 
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Upoważnia się Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Suchedniowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej - 
prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących przyznawania dodatku 
energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, o których mowa w art.3 pkt 13c 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz.1059 z późn. zm.).

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. 

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

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej

Małgorzata Styczeń
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Przewodnicząca Rady Miejskiej

Małgorzata Styczeń

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. poz.984) wprowadziła definicję odbiorcy wrażliwego, któremu od 1 stycznia
2014 roku przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny. Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym
energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust.1
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych.

Z uwagi na ścisłe powiązanie kwestii dodatków mieszkaniowych, których obsługę prowadzi
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie
z nowym dodatkiem energetycznym, zasadne jest upoważnienie Kierownika Ośrodka do załatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w postaci prowadzenia postępowań
i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących przyznawania dodatku energetycznego dla
odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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