
 

 

UCHWAŁA NR 179/XXXVII/2014 
RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 

z dnia 30 stycznia 2014 r. 
 

w sprawie upowaŜnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Podkowie Leśnej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 

administracji publicznej w postaci prowadzenia postępowań i wydawania 
decyzji administracyjnych dotyczących przyznawania  

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 z późn. zm) w związku z art. 5d  ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)Rada Miasta Podkowy Leśnej 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

UpowaŜnia się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej do załatwiania 
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w postaci prowadzenia postępowań 
i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących przyznawania dodatku energetycznego 
dla odbiorców wraŜliwych energii elektrycznej, o którym mowa w ustawie z dnia  
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm). 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowy Leśnej 

/-/ 
Bogusław Jestadt 



 
UZASADNIENIE 

do uchwały Nr 179/XXXVII/2014 
w sprawie upowaŜnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Podkowie Leśnej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji 
publicznej w postaci prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych 

dotyczących przyznawania dodatku energetycznego 
 

W związku z art. 5 d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne  
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) od dnia 1 stycznia 2014 r. odbiorcy wraŜliwemu, 
czyli osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy przysługiwać będzie dodatek 
energetyczny. Wypłata dodatku jest zadaniem z zakresu administracji rządowej - zleconym 
gminie. Dodatek będą wypłacać gminy i otrzymają na to zadanie dotację celową z budŜetu 
państwa, w granicach kwot określonych na ten cel w ustawie budŜetowej. Zgodnie  
z cytowaną wyŜej ustawą dodatek energetyczny przyznaje burmistrz, w drodze decyzji,  
na wniosek odbiorcy wraŜliwego. 
 W znowelizowanej ustawie Prawo energetyczne ustawodawca nie przewidział jednak 
moŜliwości upowaŜnienia przez burmistrza kierownika gminnego ośrodka pomocy społecznej 
do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji indywidualnych w sprawie przyznania 
dodatku energetycznego, tak jak to zostało określone w ustawie o dodatkach mieszkaniowych. 
UpowaŜnienie takie moŜe zostać udzielone kierownikowi ośrodka pomocy społecznej 
wyłącznie przez radę gminy na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym. 
 Wysokość limitu dodatku energetycznego, wynosi: 
1) 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez 

osobę samotną; 
2) 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się  

z 2 do 4 osób; 
3) 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się  

z co najmniej 5 osób. 
Na podstawie obwieszczenia Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. wysokość 
dodatku energetycznego od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. dla 
gospodarstwa domowego wynosi: 
1) prowadzonego przez osobę samotną – 11,36 zł/miesiąc; 
2) składającego się z 2 do 4 osób – 15,77 zł/miesiąc; 
3) składającego się z co najmniej 5 osób – 18,93 zł/miesiąc. 
 
 
 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowy Leśnej 

/-/ 
Bogusław Jestadt      


