ZARZĄDZENIE NR 324/2019
BURMISTRZA MIASTA RADZIONKÓW
z dnia 10 czerwca 2019 r.
w sprawie wszczęcia procedury konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę
dodatku energetycznego
Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 506) oraz w oparciu o uchwałę Nr LVI/473/2010 Rady Miasta Radzionków z dnia 30 września
2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego
lub organizacjami i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji,
Burmistrz Miasta Radzionków
zarządza, co następuje :
§ 1. 1. Przedmiotem konsultacji objęty jest projekt uchwały Rady Miasta Radzionków w sprawie określenia
wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2. Konsultacje prowadzone są w dniach od 10 czerwca 2019 roku do 12 czerwca 2019 roku.
3. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688) w dziedzinach dotyczących statutowej działalności tych organizacji.
4. Wszelkie uwagi i opinie do projektu można zgłaszać w formie pisemnej:
1) na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie, ul. Kużaja 19, 41-922 Radzionków;
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@ops.radzionkow.pl.
5. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie oraz,
w zakresie publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Radzionków
dr Gabriel Tobor
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Załącznik do zarządzenia Nr 324/2019
Burmistrza Miasta Radzionków
z dnia 10 czerwca 2019 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA RADZIONKÓW
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019
roku, poz. 506), art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 roku,
poz. 755 ze zmianami)
Rada Miasta Radzionków
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego określonego w załączniku do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.
§ 3. Uchwała
wchodzi w życie
UrzędowymWojewództwa Śląskiego.
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Radzionków
z dnia .................... 2019 r.

WNIOSEK
o wypłatę dodatku energetycznego

1. DANE WNIOSKODAWCY:
…………………………………………………………………………………………………………..
( imię i nazwisko )

( PESEL)

........................................................................................................................……………………………….
( adres zamieszkania: miejscowość, ulica, nr doku, nr lokalu)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(numer telefonu)

Liczba osób w gospodarstwie domowym:…………………………..

2. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH W GOSPODARSTWIE
DOMOWYM.
Lp. Imię i nazwisko

Data urodzenia

1

Stopień pokrewieństwa
wnioskodawca

2
3
4
5
6
7
8
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3. WNOSZĘ O PRZEKAZANIE ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO:
Na wskazany poniżej rachunek bankowy:
Nr rachunku ………………………..

Inna forma płatności…………………………………………………………………………………..

4. OŚWIADCZENIE
Oświadczam, co następuje:

1. powyższe dane są prawdziwe,
2. mam przyznany dodatek mieszkaniowy na okres od…………….. do ……………………,
3. zamieszkuję w miejscu dostarczenia energii elektrycznej,
4. zapoznałem /łam się z warunkami uprawniającymi do uzyskania zryczałtowanego dodatku energetycznego,
5. umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta z przedsiębiorcą energetycznym jest
obowiązująca.
W przypadku zmiany wysokości przyznanego świadczenia w związku z obowiązującymi przepisami, wyrażam
zgodę na zmianę decyzji zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

5. DO WNIOSKU DOŁĄCZAM:
- kopię umowy kompleksowej ( umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii
elektrycznej zawartą z przedsiębiorcą energetycznym ( oryginał do wglądu)
- inne …………………………………………………………………………………………...

…………………………………………
(data i podpis wnioskodawcy)

……………………………………………..
(data i podpis pracownika)
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