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Zarzqdzenie Nr 272119
Burmistrza Gminy i Miasta Cze narionka-Leszczyny

z dnia 04.06.20'19 r.

w sprawie konsultacji projektu uchwaly w sprawie wzoru wniosku o wyplatQ
dodatku energetycznego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzEdzie
gminnym (t. j. Dz. U.22019 r., poz. 506), w zwiqzku z $ 3 i 4 Uchwaly Nr |)(138/15
z dnia 26 czerwca 2015 r. Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w sprawie okreSlenia szczeg6lowego sposobu konsultowania z radq dzialalnoSci
pozytku publicznego i organizacjami pozarzqdowym i i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci pozytku publicznego
i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688) projekt6w akt6w prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczqcych dzialalnoSci statutowej tych organizacji

1.

zarzqdzam, co nastqpuje :

sl
Przeprowadzil konsultacjq, kt6rej przedmiotem jest projekt uchwaly w sprawie
okreSlenia wzoru wniosku o wyplatq dodatku energetycznego.
Ustaliitermin przeprowadzenia konsultacji od 11.06.2019 r. do 18.06.2019 r.

Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sE organizacje
pozarzqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci pozytku publicznego io wolontariacie
(t. j. Dz. U.22019 r., poz. 688).
Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zglaszat:

1) w formie pisemnej na adres: OSrodek Pomocy Spolecznej, ul. 3 Maja
36b,44-230 Czenvionka-Leszczyny (decyduje data wptywu do OSrodka
Pomocy Spolecznej),

2) pocztq elektronicznq na adres e-mail ops@czenrvionka-
leszczyny.com.pl,

3) za po6rednictwem faksu pod numerem 32723 12 17.
5. Udzielanie wyjaSnieri oraz przyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych

projektu uchwaly nalezy do kompetencji Dyrektora OSrodka Pomocy
Spolecznej w Czerwionce-Leszczynach.

1.

s2

Projekt uchwaly, o kt6rej mowa w $ 1 ust. 1 stanowi zalqcznik do niniejszego
Zarzqdzenia.
Nieprzedstawie nie pzez organizacje opinii w terminie okreSlonym w $ 1 ust. 2
oznacza akceptacjg przedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa
w$1ust. 1.

2.
3.

4

2.



s3

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione
Radzie Miejskiej.
Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistrz zalqczy wlasne
stanowisko odno6nie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej
Urzqdu Gminy i Miasta w Czenivionce-Leszczynach.

s4

\A/ykonanie Zazqdzenia powierzam Dyrektorowi OSrodka Pomocy Spolecznej
w Czerwionce-Leszczynach.

s5

Zarz1dzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.

1.

2.

Z up. Dyrektora



Prdekt

UcHWALA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

z dnia ......... 2019 r.

w sprawie okre6lenia wzoru wniosku o wyplatg dodatku energetycznego

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samozqdzie gminnym (t.j.
Dz.U. z2O19r. poz.506) wzwiqzku zart.5d ust.2ustawy zdnia l0kwietnia 1997roku - Prawo
energetyczne (t.j. Dz. U.22019 r poz.755)

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala, co nastgpuje:

s1.
OkreSla siq wz6r wniosku o wyplatq dodatku energetycznego, stanowiqcy zalqcznik do niniejszej

uchwaly.

s2.
Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s3.
Uchwala wchodzi w 2ycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym

Wojew6dztwa Slaskiego.

I

Z up. Dyrektora
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Zal4cznlk do uchwaly Nr .,..
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia . 2019 r.

WNIOSEK O WYPLATT) DODATKU ENERGETYCZNEGO

I. WNIOSKODAWCA

Lnig i Nazwisko ............. PllSIll

2.Liczba os6b w gospodarstwie dontowym:

3. OSwiadczenie dotyczqce fbrmy platnoSci:

l *Dodut.k enelgetyczny proszQ przekazac na wskazany ponizej rachunek bankowy:

miejscowoS6 banku

Nr rachunku bankowe-uo:

n *Dodut.k energetyc zny bgdzie odbierany w kasie Osrodka Pomocy Spolecznej w Czerwionce-
Leszczynach

(*Nalezy zaznaczyt, lxl przy preferowanej forntie platno6ci)

4. OSwiadczam,i2:
- powyzsze dane sq prawdziwe,
- zamieszkujg w miejscu dostarczania energii elektrycznej,
- zapoznalenlam sig z warunkami uplawniajqcymi do uzyskania zryczaltowanego dodatku energetycznego,

- jestem stronq umowy kompleksowej lub umowy sprzeda?y energii elektrycznej zawartej

z przedsigbiorstwem energetycznym, w/w umowa jest obowi4zuj4ca.

Czerwionka-Leszczyny, dnia ............
(PodPis)

POUCZIJNIE

-Zryczttltowany dodatek energetyczny przysluguje odbiorcy wlazliwemu energii elektrycznej tj. osobie, kt6rej
przyzrrano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art.2 Lrst. I ustawy z dnia 2l czerwca 200 I roku o dodatkach

mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z2017 r., poz. l8O z p6i,-n. zm.), kt6ra jest stronE umowy kontpleksowej lub urnowy

sprzedaZy energii elektrycznej zawartej z plzedsigbiorc4 elektrycznym i zarnieszkuje w mieiscu dostarczania

energii elektrycznej.
- Dodatek energetyczny wyplacany jest do l0 dnia kazdego miesiqca z g6ry, z wi,j4tkiem stycznia, w kt6rym
dodatek energetyczny wyplaca sig do 30 stycznia danego roku.

Czerwionka-Leszczyny, dnia ..........,.

RA" i

tl Projekt

(podpis)


