
Zarządzenie Nr 0050/52/2019
Wójta Gminy Polska Cerekiew

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie określenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do świadczenia 
„Cerekwicki bon żłobkowy”

Na podstawie § 9 ust. 2 do uchwały nr VII/35/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28
marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia programu pilotażowego pod nazwą "Cerekwicki bon
żłobkowy" zarządzam, co następuje:

§ 1.  Ustala się wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia „Cerekwicki bon żłobkowy” 
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Polskiej Cerekwi.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Polska Cerekiew

Piotr Kanzy

.



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr
0050/52/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej 
w Polskiej Cerekwi

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA 

„CEREKWICKI BON ŻŁOBKOWY”*

*Program pilotażowy pod nazwą „Cerekwicki bon żłobkowy” jest świadczeniem pieniężnym na rzecz rodziny

ustanowionym do końca roku 2019

Na podstawie § 3 załącznika do uchwały nr VII/35/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia
28 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia programu pilotażowego pod nazwą "Cerekwicki
bon żłobkowy" wnoszę o ustalenie prawa do świadczenia

I. DANE WNIOSKODAWCY:

1. Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………...…

2. Miejsce zamieszkania: ………………………………………………………………….

3. PESEL: ………………………………………………………………………………….

4. Numer  telefonu*:  ………………………………………………………………………

*Podanie powyższych danych nie jest obowiązkowe ale ułatwia kontakt z urzędem. W razie podania powyższych danych wniosko-

dawca wyraża zgodę na ich przetwarzanie wyłącznie w celu w jakim został złożony wniosek.

5. Numer rachunku bankowego wnioskodawcy, na który należy przelać przyznaną kwo-

tę: 

I. DANE DZIECKA NA KTÓRE WNIOSKOWANE JEST ŚWIADCZENIE

1.Imię i nazwisko dziecka: 

……………………………………………………………….

2.Miejsce zamieszkania:

 ……………………......……………........……….......................

3.PESEL:

………………………………………………………………………………….

II. DANE PODMIOTU PROWADZĄCEGO ŻŁOBEK/KLUB DZIECIĘCY/

DZIENNEGO OPIEKUNA*(niepotrzebne skreślić)



1.  Nazwa podmiotu/dziennego opiekuna: 

………………………………………………………………………………………………

2.  Adres:……………………………………………………………………………………

3.  Data zawarcia umowy i okres jej obowiązywania: …………………………………. 

od …………….....…..…….…… do …..…….….…..…………….

4.  Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt dziecka: ………………………………….……

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych osobowych zawartych
w niniejszym wniosku dla potrzeb uzyskania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pra-
cowników (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. - Dz.U. z 2018 r.
poz. 1000).

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

III. ZAŁĄCZNIKI:

1. Kopia umowy o objęciu dziecka opieką zawartą z podmiotem prowadzącym żłobek/klub dziecięcy/z
dziennym opiekunem *(niepotrzebne skreślić)

2. Oświadczenie wnioskodawcy o zamieszkaniu na terenie Gminy Polska Cerekiew
3.Oświadczenie  wnioskodawcy  o  zobowiązaniu  się  do  niezwłocznego  zawiadomienia  organu  
o zmianach danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach, mających wpływ na przysługi -
wanie prawa do bonu.

 KOPIE DOKUMENTÓW NALEŻY POTWIERDZIĆ ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM.


