Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Na podstawie art. 18 ust. 1, ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z poźn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn.
zm.) w związku z Uchwałą Nr XIV/206/2019 z dnia 11 września 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej do załatwiania indywidulanych spraw
z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa
w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z poźn.
zm.) na wniosek Prezydenta Miasta
Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala:
§ 1. Określa się wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XII/168/2019 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 czerwca 2019r.
w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, zmieniona Uchwałą Nr
XIV/203/2019 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr XII/168/2019 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru
wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Dąbrowie
Górniczej
Agnieszka Pasternak
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Załącznik do Uchwały Nr ...........

Adnotacje urzędowe:

Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
nr wniosku.......................................................

z dnia .................. 2019 r.

nr decyzji.........................................................

WNIOSEK
do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej
o przyznanie dodatku energetycznego
1. Wnioskodawca.......................................................................................................................
(imię i nazwisko)

2. Adres zamieszkania...............................................................................................................
3. Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z ……………………….. osób
/wpisać liczbę osób/



Przyznano mi dodatek mieszkaniowy (odpowiednie zaznaczyć)
TAK
NIE



Jestem stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej
z przedsiębiorstwem energetycznym, której kopię załączam do niniejszego wniosku:
.........................................................................................................................................................
/nr umowy, data zawarcia, okres obowiązywania/




Zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
W związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie dodatku energetycznego proszę o:
wypłatę świadczenia w kasie MOPS
dokonanie przelewu na moje konto osobiste w Banku _________________________________________
nazwa banku
nr konta

______________________________________
czytelny podpis wnioskodawcy
data i podpis pracownika przyjmującego wniosek

______________________________________________________

dodatek mieszkaniowy przyznany na okres __________________________decyzją nr __________________________
dokonał analizy wniosku i wprowadził do systemu

_____________________________________________
data i czytelny podpis

Do wniosku dołączam:
- kopię obowiązującej umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej
z przedsiębiorstwem energetycznym.
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UZASADNIENIE
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
W związku z przejęciem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej od dnia 1
stycznia 2020 r. zadań wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z poźn. zm.) tj. prowadzenia postępowań i wydawania decyzji
administracyjnych w sprawach dotyczących dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c - 5f
cytowanej ustawy, na podstawie art. 5 d ust. 2 konieczne jest określenie nowego wzoru o wypłatę dodatku
energetycznego.
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