
UCHWAŁA NR XXIX/182/2021 
RADY GMINY ZBÓJNO 

z dnia 29 września 2021 r. 

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie do 
przyznawania dodatku energetycznego 

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372) w związku z art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2021 r. poz. 716, 
868, 1093, 1505 i 1642) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie do załatwiania 
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej związanych z przyznaniem dodatku energetycznego, 
dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
energetyczne. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójno. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mieczysław Pankiewicz 
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Uzasadnienie 

do uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Zbójnie do przyznawania dodatku energetycznego 

1. Wyjaśnienie celu przyjęcia uchwały, w tym przedstawienie istniejącego stanu faktycznego 
w dziedzinie która ma być unormowana oraz wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym 
stanem prawnym: 

Na podstawie art. 5d ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne dodatek energetyczny 
przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji na wniosek odbiorcy wrażliwego energii 
elektrycznej.  

Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 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. 

W celu przyznania kompetencji do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 
w sprawach związanych z przyznaniem dodatku energetycznego, dla odbiorców wrażliwych energii 
elektrycznej, Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójne, konieczne jest podjęcie 
niniejszej uchwały. 

2. Charakterystykę przewidywanych skutków związanych z wejściem uchwały w życie, w tym 
w szczególności skutków finansowych: 

Nie dotyczy 

3. Omówienie wyników konsultacji społecznych bądź wydanych opinii i/lub dokonanych uzgodnień, 
jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa: 

Nie ma takiego obowiązku.
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