Uchwała Nr LI/405/2014
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 20 marca 2014 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach do załatwiania
spraw związanych z przyznawaniem dodatku energetycznego
Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) w związku z art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne (t.j. Dz. U z 2012 r. poz. 1059 ze zmianami) Rada Miejska w Słubicach na
wniosek Burmistrza Słubic uchwala, co następuje:
§ 1. Upoważnia się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach 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 13 c ustawy z dnia 10 kwietnia
1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. Z 2012 r. poz. 1059 ze zmianami) zamieszkałych na terenie
gminy Słubice.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Piotr Kiedrowicz
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Uzasadnienie
Zgodnie z przepisem art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (j.t.
2012 r. Dz. U. poz. 1059 ze zmianami) z dniem 1 stycznia 2014 r. odbiorcy wrażliwemu energii
elektrycznej przysługuje dodatek energetyczny.
Przez odbiorcę wrażliwego, w myśl art. 3 pkt 13 c Prawa energetycznego, rozumie się
osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia
21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r. poz. 966), która jest stroną
umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem
energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na
wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku dołącza się kopię umowy
kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.
Nakładając na gminy nowy obowiązek ustawodawca nie przewidział
upoważnienia

przez

organ

wykonawczy gminy, w zakresie

prowadzenia

możliwości
postępowań

indywidualnych i wydawania decyzji w sprawach przyznawania dodatku energetycznego,
kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.
Oznacza to, że aby taką decyzję mógł wydać Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Słubicach, musi być podjęta uchwała Rady Miejskiej w Słubicach w oparciu o przepis
art. 39 ust. 4, który stanowi, że: „ Do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji
publicznej rada gminy może upowa żnić również organ wykonawczy jednostki pomocniczej oraz
organy jednostek i podmiotów, o których mowa w art. 9. ust. 1. ”
Przez organy jednostek i podmiotów, o których mowa w art.9 ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym należy rozumieć jednostki organizacyjne gminy, a także inne podmioty, z którymi
gmina zawarła umowę w celu wykonania zadań publicznych, w tym organizacje pozarządowe.
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