Zarządzenie Nr 91/2019
Wójta Gminy Widawa
z dnia 18 września 2019 r .
w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku
energetycznego
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r., poz. 506), w związku z Uchwałą Nr VII/39/11 z dnia 31 marca 2011r. Rady Gminy Widawa
w sprawie określania szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego
i organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz.
668) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji, zarządzam, co następuje:
§1
1. Przeprowadzić konsultację, której przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie określenia wzoru
wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2. Ustalić termin przeprowadzenia konsultacji od 23.09.2019 r. do 30.09.2019 r.
3. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 t. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688).
4. Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:
1)
w formie pisemnej na adres: Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170
Widawa (decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej),
2)
pocztą elektroniczną na adres e-mail gops@widawa.pl,
3)
za pośrednictwem faksu pod numerem 43 672 19 52.
5. Udzielenie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków z opinii dotyczących projektu uchwały należy
do kompetencji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie.
§2
1. Projekt uchwały, o której mowa w § 1 ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
2. Nieprzedstawienie przez organizacje opinii w terminie określonym w § 1 ust. 2 oznacza akceptację
przedstawionego projektu uchwały, o której mowa w § 1 ust. 1.
§3
1. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione Radzie Gminy Widawa.
2. Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 Kierownik załączy własne stanowisko odnośnie
uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej Urzędu Gminy w Widawie.
§4
Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie .
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik do zarządzenia nr 91/2019
z dnia 19.09.2019 r.
Projekt
UCHWAŁA NR ………….
RADY GMINY WIDAWA
z dnia ……….2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/93/19 Rady Gminy Widawa z dnia 10 października 2019 r.
w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z

2019 r. poz. 506, poz.1309, poz.1696, poz. 1815) w związku z art. 5d ust 2 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, poz.730, poz. 2348, poz. 1435,
poz. 1517, poz. 1556, poz. 1524, poz. 1520) Rada Gminy Widawa uchwała, co następuje:
§ 1. Zmienia się załącznik do uchwały Nr XVIII/93/19 Rady Gminy Widawa z dnia 10
października 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
stanowiący wzór wniosku o wypłatę dodatku zryczałtowanego który otrzymujące brzmienie
stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widawa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni do dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Widawa
z dnia 13 listopada 2019 r.
(Wzór)
WNIOSKU
o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

1.

Wnioskodawca

Imię i nazwisko
Data urodzenia wnioskodawcy

2.
Adres zamieszkania: __ __- __ __ __ Widawa
ul. ……………………………………….. Nr domu lub lokalu…………...
3.
Liczba osób w gospodarstwie domowym __ __
4.
Liczba osób w gospodarstwie domowym uległa zmianie w stosunku do liczby osób
wykazanej we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego kwadrat □ TAK □ NIE
5.
Przyznany dodatek energetyczny proszą przysłać na wskazany poniżej rachunek bankowy:
Imię i nazwisko właściciela konta
……………………………………………………………………………………………
□ Nr rachunku
Na rachunek bankowy przedsiębiorstwa energetycznego, z którym jest zawarta umowa
kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej.
□ Nr rachunku
Do wniosku dołączam kopię rachunku lub faktury za ostatni okres rozliczeniowy za energią
Oświadczam, że załączona do wniosku umowa kompleksowa / umowa sprzedaży energii
elektrycznej nadal obowiązuje.
Do wniosku dołączam:
1.
kopię umowy kompleksowej / umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z
przedsiębiorstwem energetycznym (oryginał do wglądu).
2.
………………………………………………………………………………………
3.
Oświadczam, iż:
powyższe dane są prawdziwe,
zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej,
zapoznałem/am się z warunkami uprawniającymi do uzyskania zryczałtowanego dodatku
energetycznego,
jestem strona umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z
przedsiębiorstwem energetycznym, ww. umowa jest obowiązująca.

Widawa, dnia ……………………….

…...………………….
(podpis)

Prawdziwość danych zawartych we wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem.
…………..………………
data i podpis wnioskodawcy

………...………………….
data i podpis przyjmującego

POUCZENIE
Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej tj.
osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 180 z późn. zm.), która jest stroną
umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą
elektrycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Dodatek energetyczny wypłacany jest do 10 dnia każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem stycznia,
w którym dodatek energetyczny wypłaca się do 30 stycznia danego roku.
Widawa, dnia ……………………….

…...………………….
(podpis)

