UCHWAŁA NR XLV/376/2013
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu do
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
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 i poz. 645) w związku z art. 5d i 5f ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 oraz z 2013 r., poz. 984).
Rada Miasta Bolesławiec uchwała, co następuje:
§ 1. Upoważnia się Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu do załatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do prowadzenia postępowań
i wydawania 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 (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 i z 2013 r. poz. 984), zamieszkałych na terenie
miasta Bolesławiec.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bolesławiec.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego. EN/EN.
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Uzasadnienie
Podstawowym celem przedmiotowego projektu uchwały jest przekazanie Miejskiemu Ośrodkowi
Pomocy Społecznej w Bolesławcu nowego zadania wprowadzonego ustawą z dnia 26 lipca 2013 r.
o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2013 r. poz. 984), która
weszła
w życie 11 września 2013 r. Zgodnie z ww. ustawą na gminy został nałożony obowiązek przyznawania
od 1 stycznia 2014 r. nowego świadczenia o nazwie dodatek energetyczny, który przysługiwał będzie
tzw. odbiorcom wrażliwym.
Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to osoba, której przysługuje dodatek mieszkaniowy
w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r.poz. 966
z późn. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej
z przedsiębiorstwem energetycznym oraz zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
W związku z faktem, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu obsługuje klientów, którzy
będą stanowili grupę tożsamą ze świadczeniobiorcami nowego dodatku, a ponadto prawo do niego będzie
uzależnione od otrzymywania dodatku mieszkaniowego, zasadne jest przekazanie nowego zadania
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bolesławcu. Przyznawanie dodatku energetycznego będzie
zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w całości finansowanym z dotacji celowej
z budżetu państwa.
EN/EN

Przewodniczący Rady Miasta
Józef Pokładek

Id: D1978D05-2C5F-4E47-AC45-864CCFE78687. Podpisany

Strona 1

