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UCHWAŁA NR…./…./2020 

RADY GMINY STOSZOWICE 
z dnia……… 2020 r.  

 
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Stoszowicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji 
publicznej  
w sprawach dodatku energetycznego 

 
Na podstawie art.  39 ust. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) orazart. 5d ust. 1 i 5f ustawy z dnia  
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 833 ze zm.) 
Rada Gminy Stoszowice uchwala, co następuje: 
 

§ 1.Upoważnia się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do 
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących 
dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 755 ze zm.). 

 
§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stoszowice. 

 
§ 3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 
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Uzasadnienie 
 

Zgodnie z art.art. 5d ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
(tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 833 ze zm.), dodatek energetyczny przyznaje wójt, 
burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego 
energii elektrycznej. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub 
umowy sprzedaży energii elektrycznej. W świetle art. 5f ww. ustawy, wypłata 
dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, adodatek 
energetyczny wypłacają gminy. W myśl art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 713), do załatwiania 
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej rada gminy może 
upoważnić również organ wykonawczy jednostki pomocniczej oraz organy 
jednostek i podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 1. 

Mając na uwadze fakt, iż przyznawaniem dodatku energetycznego zajmował się 
będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach, należy  Kierownika tego 
Ośrodka Pomocy Społecznej upoważnić do załatwiania indywidualnych spraw  
z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego, o którym 
mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. 

Tym samym podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za celowe i uzasadnione. 
 
 
 


