
Projekt

z dnia  12 grudnia 2013 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 6 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 5d i art. 5f ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, poz. 138)

Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala co następuje: 

§ 1. W statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim stanowiącym załącznik do 
uchwały Nr LV/909/10 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 września 2010 r. w sprawie nadania 
statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim roku zmienionego uchwałą Nr 
XVI/344/12 z dnia 25 stycznia 2012 r. wprowadza się następującą zmianę: 

§ 3. ust. 1 pkt 3) otrzymuje brzmienie: 

„3.1.3) przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych oraz zryczałtowanego dodatku 
energetycznego.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.
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Uzasadnienie
Od 1 stycznia 2014 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 984) wprowadzająca dodatek energetyczny dla odbiorcy wrażliwego
energii elektrycznej, którą jest osoba mająca przyznany dodatek mieszkaniowy, będąca stroną umowy
z przedsiębiorstwem energetycznym oraz zamieszkująca w miejscu dostarczania energii. Prawo do dodatku
energetycznego ustala się w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
Biorąc pod uwagę fakt, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizuje już zadanie z zakresu dodatków
mieszkaniowych, zasadne jest upoważnienie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie do załatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego.
W świetle powyższego należało dokonać zmiany statutu poprzez dopisanie nowego zadania.
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