UCHWAŁA NR XV/86/2019
RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminym (t.j. Dz.U.z 2019 roku, po. 506 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 5d
ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t.j. Dz.U.z 2019 roku, poz. 755)
Rada Miejska Będzina
Uchwala:
§ 1. Określić wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego stanowiący załącznik do mniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Będzina
Krzysztof Dudziński
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Załącznik
do Uchwały Nr XV/86/2019
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 26 września 2019 r.

Będzin, dnia..................................

WNIOSEK
o wypłatę dodatku energetycznego
1. Wnioskodawca
/imię i nazwisko/

.....................................................................................................

2. Adres zamieszkania ....................................................................................................
3. Numer telefonu

............................................................

4. Liczba osób w gospodarstwie domowym

..................

Oświadczam, że :
- mam przyznany dodatek mieszkaniowy

TAK

NIE

- jestem stroną umowy kompleksowej lub
umowy sprzedaży energii elektrycznej

TAK

NIE

- zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej

TAK

NIE

Do wniosku dołącza się : kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii
elektrycznej.
Kwotę dodatku energetycznego proszę przekazywać :

□

na rachunek bankowy numer:

□ odbiór w kasie Urzędu 10-go każdego miesiąca
.............................................
/podpis wnioskodawcy /
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Uzasadnienie
Ustawa z dnia 21 lutego 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony
osób
fizycznych
w związku
z przetwarzaniem
danych
osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochornie danych), w art. 39 wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku
– prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 roku, poz. 755).
Zgodnie z art. 5d ust. 2 ustawy Prawo energetyczne Rada gminy określa, w drodze uchwały, wzór
wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
Upoważnienie zawarte w art. 5d ust. 2 ustawy Prawo energetyczne jest umocowaniem do wydania
przepisów powszechnie obowiązujących na terenie gminy. W związku z tym treść uchwały w sprawie
określenia
wzoru
wniosku
o wypłatę
dodatku
energetycznego
została
poddana
w dniach od 16 sierpnia 2019 roku do 30 sierpnia 2019 roku konsultacjom z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
oraz z Będzińską Radą Działalności Pożytku Publicznego.
W wyniku przeprowadzonych konsultacji, żaden z upoważnionych podmiotów nie wniósł uwag
i opinii do powyższego projektu uchwały, a Będzińska Rada Działalności Pożytku Publicznego Uchwałą nr
2/BRDPP/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 roku, wyraziła pozytywną opinię o projekcie uchwały w sprawie
określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
Biorąc powyższe pod uwagę – określenie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
jest zasadne.
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