
UCHWAŁA NR X.54.2019
RADY GMINY KOMPRACHCICE

z dnia 5 czerwca 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) w związku z art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 755, poz. 730, z 2018 r. poz. 2348) Rada Gminy Komprachcice uchwala, co następuje:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Szopa

Id: 9EA5E694-35E5-426E-AE0B-6F28E0C4ADA1. Podpisany



Załącznik do uchwały Nr X.54.2019 

Rady Gminy Komprachcice 

z dnia 5 czerwca 2019 r. 

 
 

Kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

ul. Ks. Bilińskiego 2 

46-070 Komprachcice 

 

WNIOSEK 

O WYPŁATĘ DODATKU ENERGETYCZNEGO 
 

1. Wnioskodawca 
 

Imię i nazwisko:  

PESEL:  

Adres zamieszkania:  

 

2. Liczba osób w gospodarstwie domowym  __ __ 
 

3. Liczba osób w gospodarstwie domowym uległa zmianie w stosunku do liczby osób wskazanej we 

wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego     □ TAK   □ NIE 
 

4. Przyznany dodatek energetyczny proszę przesyłać na wskazany poniżej rachunek bankowy: 
 

Imię i nazwisko właściciela konta: 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
  

Nr rachunku: 
 

  -     -     -     -     -     -     
  

 

Oświadczam, że załączona do wniosku umowa kompleksowa / umowa sprzedaży energii elektrycznej 

jest aktualna. 
 

Do wniosku dołączam: 

1. kserokopię umowy kompleksowej / umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej 

z przedsiębiorstwem energetycznym (oryginał do wglądu), 
 

2. …………………………………………………………………………………………………... 

 
 

1) Administratorem Państwa danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komprachcicach, 

46-070 Komprachcice, ul. Ks. Bilińskiego 2. 

2) Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu ustalenia prawa i wypłaty dodatku energetycznego zgodnie 

z przepisami prawa – ustawą z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755, ze zm.). 

3) Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż określony w art.5d ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755, ze zm.).  

4) Więcej informacji, w tym o przysługujących Państwu prawach, znajduje się w regulaminie zasad 

przetwarzania danych osobowych. Regulamin dostępny jest na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Komprachcicach oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 

ośrodka (http://gops.komprachcice.pl) 
 

 

Prawdziwość danych zawartych we wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem. 
 
 

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

………………………………………..….. 
data i podpis przyjmującego 
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