UCHWAŁA NR XXXVII/344/14
RADY GMINY ŚWIESZYNO
z dnia 30 stycznia 2014 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świeszynie 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, poz. 645, poz. 1318) uchwala się, co następuje:
§ 1. Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeszynie,
Niedalino 29 A do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym
do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień, dotyczących przyznawania dodatku
energetycznego na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świeszyno, stronie
Internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świeszyno.

Przewodniczący Rady
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Cezary Czenko
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Uzasadnienie
Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób
otrzymujących dodatek mieszkaniowy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów
zakupu energii elektrycznej.
Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:
- posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;
- złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową
sprzedaży

energii

elektrycznej,

której

stroną

jest

osoba

pobierająca

dodatek

mieszkaniowy;
- zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano
dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966), która jest stroną umowy
kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem
energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13 c ).
Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 stycznia 2014 r. do
30 kwietnia 2014 r. wynosi miesięcznie:
1) dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 11,36 zł;
2) dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,77 zł;
3)

dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,93 zł.

W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.
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