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UCHWAŁA Nr XLVIII/458/2014
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 28 stycznia 2014 r.
w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie
do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji indywidualnych
w sprawie zryczałtowanego dodatku energetycznego
Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.
594.ze zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Upoważnia się kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie do
prowadzenia postępowań i wydawania decyzji indywidualnych w sprawie zryczałtowanego dodatku
energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 1059 ze zmianami).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady:
Tadeusz Marton
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Uzasadnienie
W ustawie z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2013 r., poz. 984) wprowadzono art. 5c.1, który mówi: „Odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej
przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny”. Pod pojęciem „odbiorcy wrażliwego” rozumieć należy
osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy i która jest jednocześnie stroną umowy sprzedaży energii
elektrycznej.
Przyznawanie i wypłacanie dodatków energetycznych jest zadaniem zleconym gminom. Na jego sfinansowanie
wpływać będzie dotacja z budżetu państwa.
Na mocy zarządzenia nr 35 Burmistrza Karczewa z dnia 21 kwietnia 2004 r. prowadzenie spraw i wydawanie
decyzji administracyjnych z zakresu dodatków mieszkaniowych należy do obowiązków kierownika MGOPS
w Karczewie.
Dlatego koniecznym staje się upoważnienie kierownika MGOPS do prowadzenia postępowań i wydawania
decyzji również w sprawie dodatków energetycznych.
Ustawodawca nie przewidział wydania takiego upoważnienia przez Burmistrza, który zgodnie z art. 5d
powołanej wyżej ustawy przyznaje dodatek energetyczny.
Art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym mówi: „Do załatwiania indywidualnych
spraw z zakresu administracji publicznej rada gminy może upoważnić również organ wykonawczy jednostki
pomocniczej oraz organy jednostek i podmiotów”.
Przewodniczący Rady:
Tadeusz Marton

