
   UCHWAŁA NR XLI/   236   /2014
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

Z DNIA 20 LUTEGO 2014 ROKU

w  sprawie:  upoważnienia  Kierownika  Miejsko-Gminnego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej w Borku Wlkp. do załatwienia indywidualnych spraw 
z  zakresu  administracji  publicznej  dotyczącej  przyznawania
dodatków energetycznych.

 

          Na  podstawie  art.  39  ust.  4  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r., poz. 594 ze zmianami) Rada Miejska
Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§1. Upoważnia się Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Borku Wlkp. do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji
publicznej  dotyczących  zryczałtowanego  dodatku  energetycznego
przyznawanego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej na podstawie art. 5 d
ustawy  z  dnia  10  kwietnia  1997r.  -  Prawo  energetyczne  zamieszkałych  na
terenie gminy Borek Wlkp.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§3.  Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  daty  opublikowania  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Opracowała: 
Dorota Dutkowiak



Uzasadnienie

 UCHWAŁA NR XVI/   236  /2014
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.
Z  DNIA  20 LUTEGO 2014 ROKU

w  sprawie: upoważnienia  Kierownika  Miejsko-Gminnego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej w Borku Wlkp. do załatwienia indywidualnych spraw 
z  zakresu  administracji  publicznej:  przyznawania  dodatków
energetycznych.

  Zgodnie z art. 5c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
(Dz.  U.  z  2012  r.  poz.  1059  ze  zmianami),  odbiorcy  wrażliwemu  energii
elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny. 

Dodatek energetyczny zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie
ustawy -  Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.  U z 2013r.
poz.984) przysługuje z dniem 1 stycznia 2014r. 

Zgodnie  z  art.  5  d ustawy  –  Prawo  energetyczne  zryczałtowany  dodatek
energetyczny przyznaje Burmistrz w drodze decyzji.   

Niniejszą uchwałą Rada Miejska upoważnia w oparciu o przepis art. 39 ust. 4
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.
594 ze zmianami) kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Borku Wlkp. do wydawania decyzji przyznających dodatek energetyczny.


