DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Kielce, dnia 6 września 2019 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Lech Hamera
Data: 06.09.2019 10:40:11

Poz. 3435
UCHWAŁA NR XV/76/19
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI
z dnia 29 sierpnia 2019 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 2019 r.
poz. 506), art. 5d ust. 2 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn.
zm.), Rada Miejska w Nowej Słupi uchwala co następuje:
§ 1. Określa się wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Słupia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Jerzy Roman
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Załącznik do uchwały Nr XV/76/19
Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
WNIOSEK
o wypłatę dodatku energetycznego
1. DANE WNIOSKODAWCY
Nazwisko i imię:
Adres zamieszkania:
PESEL:
Liczba osób w gospodarstwie domowym:
Numer telefonu:
2. SKŁAD OSOBOWY GOSPODARSTWA DOMOWEGO
L.p.

Imię i nazwisko

Stopień pokrewieństwa

Data urodzenia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
Oświadczam co następuje:
-powyższe dane są prawdziwe;
-zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej;
- zapoznałem/am się z warunkami uprawniającymi do uzyskania dodatku energetycznego;
-umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta z przedsiębiorstwem
energetycznym jest obowiązująca, a jej kopię załączam do niniejszego wniosku
4. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE FORMY PŁATNOŚCI
Dodatek energetyczny proszę przekazywać na wskazany poniżej rachunek bankowy:
Nr rachunku:

.....................................
(podpis przyjmującego)

…….....…………........…………..
(podpis wnioskodawcy)
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INFORMACJA DLA OSOBY / RODZINY,
KTÓREJ DANE OSOBOWE BĘDĄ / SĄ PRZETWARZANE W MIEJSKO – GMINNYM OŚRODKU
POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWEJ SŁUPI
W związku z ubieganiem się / korzystaniem ze świadczeń realizowanych przez Miejsko – Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi/ wszczęciem postępowania administracyjnego z urzędu /
wszczęciem postępowania w trybie ustawy: prawo energetyczne w zakresie niezbędnym dla realizacji
w/w świadczeń / prowadzenia w/w postępowań, w Ośrodku tym są / będą przetwarzane Pani / Pana
dane osobowe.
Biorąc pod uwagę powyższe, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowej Słupi wyjaśnia, że dane osobowe gromadzone w Ośrodku:
1) przetwarzane są / będą w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowej Słupi, tj. ul. Staszica 18; 26-006 Nowa Słupia
2) przetwarzane są / będą w celu realizacji świadczeń przewidzianych w ustawie o prawie
energetycznym
3) w dniu utrwalenia przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi Pana /
Pani danych osobowych, informacje te nie są zbierane w celu przekazania ich innym podmiotom
/ rodzajom podmiotów;
4) utrwalane / zbierane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowa Słupia Pana /
Pani dane osobowe gromadzone są na potrzeby postępowania prowadzonego
przez
…………………………………………………………………………………………………...........................................................;
(wymienić podmiot, który żądał utrwalenia / zbierania danych osobowych)

Ponadto Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi informuje o:
1) Prawie dostępu do treści Pana / Pani danych osobowych, zgromadzonych w Ośrodku;
2) Prawie żądania poprawienia treści danych osobowych, zgromadzonych w Ośrodku;
3) Dobrowolności podania przez Panią / Pana danych osobowych.
Uprawnienie do dostępu do treści Pana / Pani danych osobowych oraz prawo żądania
poprawienia treści danych osobowych może Pan / Pani zrealizować poprzez złożenie stosownego
wniosku (forma pisemna), po złożeniu którego zostanie Pan / Pani poinformowany (a) o sposobie
załatwienia sprawy.
Oświadczam, że zapoznałem (am) się z treścią niniejszego pouczenia oraz wyjaśniono mi jego
znaczenie, co potwierdzam własnoręcznym podpisem, złożonym poniżej.

...........................……………………………………………
(Podpis osoby, która zapoznała się z oświadczeniem)

