
UCHWAŁA NR XXXIII/249/2013 
RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE 

 z dnia 30 grudnia 2013 roku. 
 
 

w sprawie upowaŜnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji 
publicznej dotyczących przyznania dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 
10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. 
 

 

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U. z 2013 poz. 594 zmiany: poz. 645, poz. 1318) oraz art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne  (Dz. U. z 2012 poz. 1059 oraz z 2013 r.  poz. 984 i 1238) uchwala się, co 
następuje: 
 

§ 1. UpowaŜnia się Kierownika Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janikowie 

do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym prowadzenia 

postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących przyznawania dodatku 

energetycznego, o którym mowa w art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne 

dla odbiorców wraŜliwych energii elektrycznej.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Janikowo. 

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-

Pomorskiego i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 
 
 

Przewodniczący  

       Rady Miejskiej w Janikowie  

              

        Roman Jaszcz 

                

 

 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE  
Do UCHWAŁY NR XXXIII/249/2013 

RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE 
 z dnia 30 grudnia 2013 roku. 

 

 

w sprawie  upowaŜnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji 

publicznej dotyczących przyznania dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 

10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. 

 

 Ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych 

innych ustaw ( Dz. U. z 2013 r. Poz. 984) ustawodawca przyznał odbiorcom wraŜliwym energii 

elektrycznej prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego. Odbiorca wraŜliwy energii 

elektrycznej to – w myśl art. 3 pkt.13c ww. ustawy – 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 mowy kompleksowej lub umowy 

sprzedaŜy energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w 

miejscu dostarczenia energii elektrycznej. 

 Zgodnie z art. 5d ustawy – Prawo energetyczne dodatek energetyczny przyznaje wójt, 

burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wraŜliwego energii 

elektrycznej.  

 Zgodnie z art. 39 ust. 4 do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji 

publicznej rada gminy moŜe upowaŜnić równieŜ organ wykonawczy jednostki pomocniczej oraz 

organy jednostek i podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 1. 

 Mając powyŜsze na uwadze wywołanie uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

Przewodniczący  

       Rady Miejskiej w Janikowie  

              

        Roman Jaszcz 

                

 

 


