UCHWAŁA NR XLII/224/2013
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYCACH
z dnia 30 grudnia 2013 r.
uchwała zmieniająca uchwałę z sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działoszycach.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r.
poz. 594 i poz. 645.) art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (
Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938 ) Rada Miejska w Działoszycach uchwala , co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXXVII/163/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 26 października
2009 roku w sprawie nadania Statutu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadza się
następujące zmiany: 1/ W §5 w ust. 8 dodaje się pkt. 4 który, otrzymuje następujące brzmienie:
„pkt. 4 przygotowanie projektów decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego odbiorcy
wrażliwemu energii elektrycznej”. 2/ W § 9 skreśla się ust. 1 3/ W § 9 ust. 2 otrzymuje następujące
brzmienie:
„ust. 2 Szczegółową organizację Ośrodka i zadania poszczególnych stanowisk określa regulamin
organizacyjny nadany zarządzeniem kierownika Ośrodka, zaakceptowany przez Burmistrza Miasta
i Gminy”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
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UZASADNIENIE
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 594 ze zm.) do właściwości rady gminy należy tworzenie, likwidacja i reorganizacja przedsiębiorstw,
zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnychoraz wyposażenie ich w majątek.
Z kolei w myśl art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.
885 ze zm.) jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szczególności nazwę, siedzibę i
przedmiot działalności. Natomiast w oparciu o art. 12 ust. 2 tejże ustawy tworząc jednostkę budżetową, organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nadaje jej statut oraz określa mienie przekazywane tej jednostce
w zarząd.
Jednocześnie od 1 stycznia 2014 r. osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowybędą mogły skorzystać z pomocy
w formie dodatku energetycznego.Możliwość taką wprowadza ustawa
z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczneoraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r.
poz. 984), zgodnie z którą odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej,tj. osobie, której przyznano dodatek
mieszkaniowyw rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych(Dz. U.
z 2013 r. poz. 966 ze zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej
zawartej z przedsiębiorstwem energetycznymi zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej,
przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny,wynoszący rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu
zużycia energii elektrycznejoraz średniej ceny energii elektrycznejdla odbiorcy energii elektrycznejw
gospodarstwie domowym.
Zadania nałożone na gminy niniejszą ustawą, tj. m.in. wydawaniedecyzji w sprawach dodatków energetycznych
są ściśle powiązane z przyznawaniem i wypłacaniemdodatków mieszkaniowych.Dlatego też proponuje się
rozszerzenie katalogu realizowanychprzez Ośrodek zadań o działania należące do właściwości gminy z
zakresu przyznawania i wypłacania dodatków energetycznych.
Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały uważam za zasadne.
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