Projekt
z dnia 4 lipca 2019 r.
Zatwierdzony przez Wójta Gminy

UCHWAŁA NR X/........./2019
RADY GMINY CISEK
z dnia .................... 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 (Dz. U. z 2019 r
poz. 506) oraz art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755)
Rada Gminy Cisek uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisek.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Cisek
Rozwita Szafarczyk
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Załącznik do uchwały Nr X/........./2019
Rady Gminy Cisek
z dnia .................... 2019 r.

Wniosek o wypłatę dodatku energetycznego

1. Dane Wnioskodawcy
Imię i Nazwisko ……………………………………………………………………………
PESEL ……………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania ……………………………………………………………………….
Numer telefonu …………………………………………………………………………...
Liczba osób w gospodarstwie domowym ………………………………………………..
2. Oświadczenie Wnioskodawcy
Oświadczam, że:
- informacje zawarte w niniejszym wniosku są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym,
- przyznano mi dodatek mieszkaniowy na okres od……………….. do ………………………
numer decyzji ………………………………………………………………………………..,
- jestem stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej
z zakładem energetycznym i umowa jest nadal aktualna (kopia umowy w załączeniu),
- zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
3. Sposób wypłaty dodatku energetycznego (odpowiednie zaznaczyć):
zryczałtowany dodatek energetyczny proszę przekazać na rachunek bankowy:

gotówką w kasie Powiatowego Banku Spółdzielczego w Cisku.

Cisek, dnia …………………….

……………………………………….
(czytelny podpis wnioskodawcy)

Załącznik: kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem
energetycznym
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Planetorza 52, 47253 Cisek,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - gops@cisek.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6
ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie
Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją
kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt,
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem określonym w pkt 3 jest obligatoryjne.

Cisek, dnia ……………………
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