
UCHWAŁA NR XXXV/368/2013   
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 4 grudnia 2013 r.

w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 poz 594 ze 
zmianą Dz.U. z 2013 poz. 645 ), w związku z art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.Prawo energetyczne (t.j. 
Dz.U z 2012 poz.1059 ze zmianą Dz. U. z 2013 poz. 984, Dz. U. z 2013 poz. 1238), Rada Miasta Sandomierza 
uchwala: 

§ 1. Upoważnia się Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu do wydawania decyzji 
administracyjnych z zakresu administracji publicznej - w sprawie przyznawania dodatku energetycznego, o którym 
mowa w art. 5c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.Prawo energetyczne (t.j. Dz.U z 2012 poz.1059 ze zm.). 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego z mocą od 01.01.2014r. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza 

Marceli Czerwiński
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Uzasadnienie

Ustawa z dnia 26.07.2013 o zmianie ustawy - prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw wprowadza 
nową formę pomocy dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, tj. osoby uprawnionej do dodatku 
mieszkaniowego, która jest równocześnie stroną kompleksowej umowy lub umowy zawartej 
z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej- dodatek 
energetyczny. 

Artykuł 5c powyższej ustawy określa wysokość i zasady przyznawania tego świadczenia, wskazując 
Burmistrza Wójta, Prezydenta jako organ upoważniony do wydawania decyzji administracyjnych w tych 
sprawach. 

Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niz 30 % iloczynu limitu zuzycia energii elektrycznej oraz 
średniej ceny energii elektrycznej ogłaszanej przez Prezesa URE. Przedmiotowa ustawa wchodzi w życie 
z dniem 1.01.2014 r. 

Wysokość limitu, o którym mowa wyżej wynosi: 
1) 900 kWh dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, 
2) 1250 kWh dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób, 
3) 1500 kWh dla gospodarstwa domowego składającego się co najmniej z 5 osób. 

Przedmiotowa ustawa wchodzi w życie z dniem 1.01.2014 r. 

Upoważnieniem z dnia 08.09.2011r. oraz 31.12.2010r. Burmistrz Miasta Sandomierza upowaźnił do 
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych w tym wydawania decyzji w tych 
sprawach Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej oraz administratora koordynujacego w Ośrodku Pomocy 
Społecznej. 
Z uwagi, iż Ośrodek ustala uprawnienia do wypłaty dodatku mieszkaniowego oraz wydaje decyzje w tych 
sprawach, zasadnym jest upoważnienie Dyrektora Ośrodka do wydawania decyzji także w sprawach dodatku 
energetycznego zwłaszcza, że uprawnionymi do powyższego świadczenia będą osoby uprawnione do dodatku 
mieszkaniowego. 
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