
ZARZĄDZENIE NR 0050.85.2019

BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 4 czerwca 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej

w Wyrzysku w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Na podstawie art.  30 ust.  1,  art.  31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (Dz. U. 2019 r. poz. 506) oraz § 6 uchwały Nr XLVI/406/2010 Rady Miejskiej w

Wyrzysku  z  dnia   28  września  2010  r.  w  spawie  określenia  szczegółowego  sposobu

konsultowania projektów aktów prawnych prawa miejscowego z gminną radą działalności

pożytku  publicznego  lub  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami

działającymi  w  sferze  działalności  pożytku  publicznego  w  dziedzinach  dotyczących

działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Wyrzyska, zarządza co następuje: 

§  1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady

Miejskiej  w  Wyrzysku w  sprawie  określenia  wzoru  wniosku  o  wypłatę  dodatku

energetycznego, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 5.06.2019r.

       2. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 12.06.2019r.

§ 3. Konsultacje prowadzone będą w formie zamieszczenia projektu uchwały Rady Miejskiej

w Wyrzysku  w sprawie  określenia  wzoru  wniosku o  wypłatę  dodatku  energetycznego  w

Biuletynie  Informacji  Publicznej,  na stronie internetowej  Urzędu Miejskiego w Wyrzysku

oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyrzysku, w celu wyrażenia przez

organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, pisemnej opinii w przedmiocie

projektu.

§ 4. Odpowiedzialnym za przygotowanie i prowadzenie konsultacji jest Kierownik Miejsko-

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrzysku.

§ 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega zamieszczeniu w Biuletynie

Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wyrzysku oraz na tablicy

ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyrzysku.



UZASADNIENIE

do Zarządzenia  Nr  0050.85.2019  Burmistrza  Wyrzyska  z  dnia  4  czerwca  2019  r.  w

sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej

w Wyrzysku w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.

U. z 2019 r.,poz. 688 ) nałożyła w art. 5 ust 5 na rady gmin obowiązek określenia sposobu

konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi

lub  podmiotami  wymienionymi  w  art.  3  ust.  3  tej  ustawy  projektów  aktów  prawa

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Rada Miejska w Wyrzysku uchwałą Nr XLVI/406/10 z dnia 28 września 2010 r. określiła

szczegółowy  sposób  konsultowania  projektów  aktów  prawa  miejscowego  z  gminną  radą

działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

działającymi  w  sferze  działalności  pożytku  publicznego  w  dziedzinach  dotyczących

działalności statutowej tych organizacji.

Zgodnie z § 6 uchwały Nr XLVI/406/10 z dnia 28 września 2010 r., Burmistrz Wyrzyska

w drodze zarządzenia określa przedmiot konsultacji,  termin konsultacji,  formy konsultacji,

sposób  publikacji  informacji  o  przeprowadzeniu  konsultacji  oraz  inne  informacje,  o  ile

wymaga tego forma konsultacji.

W związku z powyższym wydanie zarządzenia jest uzasadnione.



Załącznik do zarządzenia Nr 0050.85.2019

Burmistrza Wyrzyska 

z dnia 4 czerwca 2019 roku

P R O J E K T

UCHWAŁA NR X/  /2019

RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia  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) oraz art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. –

Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.) Rada Miejska w Wyrzysku uchwala,

co następuje:

§  1.  Określa  się  wzór  wniosku  o  wypłatę  dodatku  energetycznego  w  brzmieniu

załącznika do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

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

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



UZASADNIENIE

Do uchwały  Nr X/    /2019 Rady  Miejskiej  w Wyrzysku z  dnia   2019 r.  w sprawie

określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Zgodnie z art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, w

brzmieniu nadanym ustawą 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), (Dz.U.2019 r. poz. 730),

obowiązuje  od  4  maja  2019 r.,  rada  gminy  określa,  w drodze  uchwały,  wzór  wniosku o

wypłatę dodatku energetycznego”.

Wobec powyższego koniecznym jest wykonanie ww. delegacji ustawowej.

Stąd podjęcie uchwały jest celowe i uzasadnione.




