UCHWAŁA NR VIII/66/19
RADY GMINY KAMIENNIK
z dnia 10 września 2019 r.
w sprawie w sprawie określenia 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 (t. j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 506, 1309) i art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 755 z późn. zm.) Rada Gminy Kamiennik uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzór wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamiennik.
§ 3. Traci moc uchwała Nr VI/60/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie określenia
wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Kliś
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Załącznik
do Uchwały Nr VIII/67/19
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 10 września 2019 r.
WZÓR

WNIOSEK
o wypłatę dodatku energetycznego
1. DANE WNIOSKODAWCY
Nazwisko:

Imię:

Numer PESEL

Numer telefonu*:

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
Kod pocztowy:

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Liczba osób w gospodarstwie domowym
2. SPOSÓB WYPŁATY DODATKU ENERGETYCZNEGO (zaznaczyć odpowiedni kwadrat)

W kasie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kamienniku

Przekazem pocztowym

Na wskazany rachunek bankowy nr

Data:

Podpis wnioskodawcy:

3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
1. Oświadczam, że:
- przyznano mi dodatek mieszkaniowy,
- jestem stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem
energetycznym,
- zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych tj. numeru telefonu celem kontaktu w sprawach związanych
z rozpatrzeniem wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
Data:

Podpis wnioskodawcy:

4. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
- kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym
Podpis przyjmującego wniosek:

Data wpływu wniosku:

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych, w tym informacja o prawach osób objętych wnioskiem, w zakresie
wymaganym art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) dostępna jest na tablicy ogłoszeń Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku oraz na stronie internetowej ośrodka (https://kamiennik.ops.com.pl).
*Podanie danych w tym polu nie jest wymagane, w przypadku podania numeru telefonu należy wyrazić zgodę na
przetwarzanie danych (pkt. 3.2)
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