
UCHWAŁA NR XXXIX/284/14
RADY GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Ostrowach do 
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego 

dodatku energetycznego, o którym mowa 
w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r., 
poz. 594, 645 i 1318) i art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne ( t.j. Dz.U. z 2012 r 
poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, poz. 1238) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Ostrowach do 
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej – prowadzenia postępowań, 
wydawania zaświadczeń, postanowień i 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 (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, poz. 
1238), zamieszkałych na terenie gminy Nowe Ostrowy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Ostrowy. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Dębicki
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Uzasadnienie

do Uchwały nr XXXIX/284/14 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 stycznia 2014 r.

Zgodnie z art. 5c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r., poz.
1059, z późn. zm.) odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek
energetyczny.

Na podstawie art. 3 pkt 13c wyżej przywołanej ustawy za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej
uznaje się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966), która jest stroną umowy
kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem
energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zgodnie z art. 5d wyżej wymieniony dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent
miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r., poz.
594, z późn. zm.) do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej rada gminy
może upoważnić również organ wykonawczy jednostki pomocniczej oraz organy jednostek
i podmiotów, o którychmowa w art. 9 ust. 1.

Ze względów organizacyjnych, zwłaszcza w związku z tym, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowych Ostrowach wykonuje zadania z zakresu przyznawania dodatków mieszkaniowych,
uzasadnione jest przekazanie kompetencji do załatwiania spraw z zakresu przyznawania dodatków
energetycznych Kierownikowi GOPS w Nowych Ostrowach.
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