
Ornontowice, dnia ……………………………...

Wójt Gminy Ornontowice
ul. Zwycięstwa 26a
43-178 Ornontowice

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA „DOFINANSOWANIE ŻŁOBKOWE”

Część I

1. Dane osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia „Dofinansowanie żłobkowe”
    Imię     Nazwisko

   Pesel     Stan cywilny

Adres zamieszkania

    Kod pocztowy     Miejscowość

    Ulica     Nr domu     Nr mieszkania

    Nr telefonu kontaktowego:

    Numer rachunku bankowego, na które ma być wypłacane  „Dofinansowanie żłobkowe”:

Lp Rodzice* Pesel Adres zamieszkania 
rodzica

Miejsce  zatrudnienia 
rodzica

Miejsce nauki rodzica**
adres

1.

Nazwisko
i imię 
matki 

Nazwisko
i imię 
ojca 

2. Wnoszę o przyznanie świadczenia „Dofinansowanie żłobkowe” na następujące dzieci:

Lp Nazwisko i imię 
dziecka

Data 
urodzenia 

dziecka
Pesel Adres zamieszkania 

dziecka
Nazwa i  adres placówki

(żłobka, klubu dziecięcego)

1.

2.

3.

Część II
Oświadczam, że:

-  podany  przeze  mnie  adres  zamieszkania  na  terenie  Gminy  Ornontowice  jest/nie  jest***  faktycznym  miejscem 

zamieszkania moim i mojego dziecka,
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- sprawuję/nie sprawuję*** osobistą opiekę nad dzieckiem,

- żaden z rodziców/jedno z rodziców***   nie przebywa/przebywa***  na urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie 

macierzyńskim, urlopie rodzicielskim oraz urlopie wychowawczym, 

- jestem / nie jestem *** osobą samotnie wychowującą dziecko w rozumieniu art. 3 pkt 17a ustawy z dnia 28 listopada 

2003r. o świadczeniach rodzinnych.****

- korzystam/nie korzystam *** z dofinansowania kosztów opieki nad dzieckiem z innych źródeł.

Wyrażam  zgodę  na  sprawowanie  kontroli  przez  Wójta  Gminy  Ornontowice  w  zakresie  spełnienia  warunków 

określonych  w  uchwale  dot.  „Dofinansowania  żłobkowego”  oraz  zgodności  wykorzystania  świadczenia 

„Dofinansowanie  żłobkowe”  zgodnie  z  uchwałą,  pod  rygorem  wstrzymania  prawa  do  świadczenia  w  przypadku 

odmowy poddania się kontroli.

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Wójta Gminy Ornontowice o wystąpieniu zmian w zakresie danych 

wykazanych w złożonym wniosku i załącznikach.

……………………………………………………...…
             (data i czytelny podpis wnioskodawcy)

Część III

1. Do wniosku dołączam:***
    1)   Umowę  zawartą ze Żłobkiem/Klubem dziecięcym (oryginał do wglądu),

2)  Dokumenty  potwierdzające  zatrudnienie  i  wykonywanie  czynnej  pracy  zawodowej     lub  wykonywanie  innej  pracy
     zarobkowej
3) Zaświadczenie o pobieraniu nauki
4) Inne dokumenty potwierdzające okoliczności uprawiające do ubiegania się o świadczenie „Dofinansowanie żłobkowe” 

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

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

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

2. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z „Zasadami postępowania w sprawach o przyznanie oraz ustalenie wysokości  
świadczenia  Dofinansowanie  żłobkowe dla  rodzin  z  dziećmi  w wieku do  lat  3”,  będące  załącznikiem do Uchwały Nr  
XXXIX/330/18 Rady Gminy Ornontowice z dnia 30 stycznia 2018r., Uchwały Nr XI/95/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia  
26 września 2019r., Uchwały Nr XIII/112/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 21 listopada 2019r.

3. Oświadczam, że wszystkie dane podane w niniejszym wniosku są prawdziwe.
4. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

…………………………… …...…..……………………………………………...
     (miejscowość, data)             (data i czytelny podpis wnioskodawcy)

      * Rodzice dziecka bądź jego prawni opiekunowie
    ** dotyczy niepracującego rodzica, pobierającego naukę w systemie dziennym
  *** niepotrzebne skreślić
**** Art. 3 pkt 17a - Ilekroć w ustawie jest mowa o osobie samotnie wychowującej dziecko oznacza to pannę, kawalera, wdowę, 

wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje 
wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

2/3



Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 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) zwanego 
dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Gmina  Ornontowice  reprezentowana  przez  Wójta,
z siedzibą urzędu przy z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 26a, 43-178 Ornontowice , tel. (32) 23-55-320.

2. Kontakt  z  Inspektorem  Ochrony  Danych  Osobowych  można  uzyskać  pod  adresem  e-mail: 
iod@ornontowice.pl

3. Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  rozpatrzenia  wniosku  o  przyznanie  świadczenia 
„Dofinansowanie żłobkowe” na podstawie uchwał: Uchwała Nr XXXIX/330/18 Rady Gminy Ornontowice 
z dnia 30 stycznia 2018r.,  Uchwała Nr XI/95/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 26 września 2019r., 
Uchwała Nr XIII/112/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 21 listopada 2019r.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych 
do  ich  przetwarzania  na  podstawie  przepisów  prawa  oraz  stosownych  umów  podpisanych  z 
Administratorem, przetwarzających dane osobowe na jego polecenie. 

5. Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  niezbędny do  realizacji  celu,  do  momentu 
przedawnienia roszczeń oraz przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalany zgodnie z 
odrębnymi przepisami. 

6. W  zakresie  przewidzianym  przepisami  prawa,  posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  swoich  danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.

7. W zakresie udzielonej zgody, posiada Pani/Pan prawo do jej wycofania w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

8. Posiada  Pani/Pan  prawo wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony Danych  Osobowych,  gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla rozpatrzenia wniosku. 

……………………………………………………
(miejscowość, dnia)

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

3/3


