
UCHWAŁA NR XXV/208/2013
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie do załatwiania 
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
594 z późn. zm.) oraz art. 5d i 5f ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 
1059 z późn. zm.), Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Upoważnia się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie do załatwiania indywidualnych spraw 
z zakresu administracji publicznej w zakresie 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 z późn. 
zm.), zamieszkałych na terenie Gminy Kałuszyn. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Wanda Standziak
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Uzasadnienie

Zgodnie z przepisem art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz.
1059 z późn. zm.), dodatek energetyczny przyznaje burmistrz w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek
odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, którym zgodnie z art. 3 pkt 13c ww. ustawy jest osoba, której przyznano
dodatek mieszkaniowy na podstawie ustawy z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 966 z późn. zm.), jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej
z przedsiębiorstwemenergetycznymi zamieszkujew miejscudostarczania energii elektrycznej.

Przyjęcie niniejszej uchwały spowoduje przeniesienie kompetencji do załatwiania indywidualnych spraw
z zakresu administracji publicznej dotyczącychzryczałtowanegododatku energetycznegodla odbiorcówwrażliwych
energii elektrycznejzamieszkałychna terenie GminyKałuszyn - z organuwykonawczegogminy na kierownikaOPS,
który wykonujezadania z zakresu pomocy społecznej, jak również załatwia sprawy dodatku mieszkaniowego.

Kierownik OPS będzie organem właściwym do załatwiania przedmiotowych spraw w drodze decyzji
administracyjnych.
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