
UCHWAŁA NR LVI/421/13
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie do załatwiania 
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku 

energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 
z 2012r. poz. 1059 z późniejszymi zmianami)

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2013 poz.594 
z późn. zm.) i art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2012r. poz.1059 z późn. 
zm.) Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje: 

§ 1. Upoważnia się Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie do załatwiania 
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej - prowadzenia postępowań i wydawania decyzji 
administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w sprawach przyznawania 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 2012r. poz. 1059 z późn. zm.), zamieszkałych na terenia miasta 
Kościerzyna. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2014r. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna

Piotr Słomiński
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UZASADNIENIE

Odbiorcy wrażliwemuenergii elektrycznejprzysługuje zryczałtowanydodatek enegetyczny.Dodatek ten

został wprowadzonyustawą z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczneoraz niektórych

innychustaw (Dz.U. 2013r. poz. 984).

Dodatek energetycznyprzyznaje się w drodze decyzji, na wniosek odbiorcywrażliwegoenergii elektrycznej.

Ponieważ odbiorca wrażliwyenergii elektrycznej to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowyw

rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o oddatkachmieszkaniowych(Dz.U.2013 poz. 966),

kierując się faktem, iż prowadzeniemspraw z ustawy o dodatkachmieszkaniowychzajmuje się Miejski

Ośrodek PomocySpołecznej, celowe i zasadne jest upoważnienieDyrektoraMiejskiegoOśrodka Pomocy

Społecznej również do prowadzenia spraw, o których mówi niniejsza uchwała.
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