UCHWAŁA NR XV.83.19
RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA
z dnia 29 października 2019 r.
w sprawie ustalenia 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, 1309, 1696 i 1815) oraz art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U.
z 2019 r. poz. 755, 730, 1435, 1517, 1520, 1524 i 1556) Rada Gminy Rawa Mazowiecka uchwala, co
następuje:
§ 1. Ustala się wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego w brzmieniu stanowiącym załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XIII.74.19 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie
ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 4934).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Katarzyna Klimek
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Załącznik do uchwały Nr XV.83.19
Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 29 października 2019 r.
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Uzasadnienie
Mocą ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
znowelizowano m.in. ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne. Na skutek tej nowelizacji
zmieniono art. 5d powoływanej ustawy, który aktualnie – w ust. 2 stanowi, że rada gminy określa, w drodze
uchwały, wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. Dotychczasowe przepisy nie regulowały tej
kwestii. Wcześniej uregulowano jedynie, że dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent
miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.
Uchwałą nr XL.261.18 z dnia z dnia 20 kwietnia 2018 r. Rada Gminy Rawa Mazowiecka upoważniła
Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej do załatwiania indywidualnych
spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym
mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. W takich okolicznościach we wzorze
wniosku wskazano, że jest on kierowany do Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie
Mazowieckiej.
Uchwałą Nr XIII.74.19 z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku
energetycznego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 4934) Rada Gminy Rawa Mazowiecka
wprowadziła w/w wzór wniosku, który zawierał także numer PESEL Wnioskodawcy. Wojewoda Łódzki –
stwierdził nieważność w/w uchwały w tej części. W takich okolicznościach zaszła konieczność aktualizacji
wniosku, skutkiem czego zasadne jest podjęcie nowej uchwały ustalającej jego wzór – już bez wskazywania
numeru PESEL.
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