
UCHWAŁA NR VIII/82/19
RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506) w związku z art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 755 z późn. zm.)

Rada Gminy Wręczyca Wielka
uchwala:

§ 1. Określa się wzór wniosku o wypłatę  dodatku energetycznego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Prubant
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       Załącznik 
                                                                                                    do Uchwały Nr VIII/82/19      
                                                                                                    Rady Gminy Wręczyca Wielka
                                                                                                    z dnia 28 czerwca 2019 r.
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
we Wręczycy Wielkiej
ul. Sienkiewicza 1
42 – 130 Wręczyca Wielka

     
WNIOSEK

o wypłatę  dodatku energetycznego

1. Dane wnioskodawcy:
Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

2. Oświadczenia:
 jestem  stroną  umowy  kompleksowej  lub  umowy  sprzedaży  energii  elektrycznej  zawartej  z
przedsiębiorstwem energetycznym, umowa ta jest obowiązująca; 
 zapoznałem/am się z warunkami uprawniającymi do uzyskania  dodatku energetycznego; 
 zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej;
 mam przyznany dodatek mieszkaniowy.

Liczba osób w gospodarstwie domowym wynosi …………. i uległa / nie uległa*  zmianie w stosunku do
liczby osób wykazanej we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego      *właściwe podkreślić

3. Forma realizacji: 
    w formie przelewu bankowego na wskazany poniżej rachunek bankowy:
 
 
 

     w formie gotówkowej w Banku Spółdzielczym we Wręczycy Wielkiej

4. Załączniki:
1) kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem 
energetycznym (oryginał do wglądu), 
2)  inne:    ……………………………………………………………………………………….................. 

                                                                                         ………………………………….…
                                                                           data i  podpis wnioskodawcy
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