UCHWAŁA NR XV.90.2020
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 833 i 843) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzór wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY JELENIEWO
Jan Bielecki

Załącznik
do uchwały Nr XV.90.2020
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 29 maja 2020 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniewie
ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo

WNIOSEK
o przyznanie dodatku energetycznego
Wnioskodawca
(Imię i nazwisko)
Adres zamieszkania:
Telefon

E-mail

Zgodnie z art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833
z późn. zm.) ja niżej podpisany składam wniosek o przyznanie dodatku energetycznego i do wniosku
załączam kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej*).
Proszę o przekazywanie dodatku energetycznego1:
a) na rachunek bankowy – nr konta

b) w kasie banku
Nr decyzji przyznającej prawo do dodatku mieszkaniowego ……………………………………………………………………………
Okres przyznania dodatku mieszkaniowego od ………………………….. do ………………………….
Liczba osób w gospodarstwie domowym: ……………………………
Nazwa zarządcy domu: ……………………………………………………………………………………………………….……………………………

Prawdziwość danych zawartych we wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem
……………………………….……..
podpis składającego wniosek

Będąc wnioskodawcą zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał dodatek energetyczny,
tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniewie o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania
dodatku energetycznego. W przeciwnym wypadku nienależnie pobrany dodatek, będzie podlegał ściągnięciu
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach kontaktowych: nr telefonu, e-mail
…………………………………………..
podpis składającego wniosek

1

Właściwe zaznaczyć

