Załącznik nr 1
Do Uchwały
Kobierzyce, dnia…………………………………
WNIOSEK
Wnoszę o:
1. Wydanie Kobierzyckiej Karty Dużej Rodziny*
2. Przedłużenie ważności Kobierzyckiej Karty Dużej Rodziny*
3. Wydanie duplikatu Kobierzyckiej Karty Dużej Rodziny*
*właściwe zakreślić
Imię i nazwisko
wnioskodawcy:…………………………………………………………………………………

PESEL
Seria i numer dowodu osobistego:…………………………………………………...........
Adres zamieszkania:……….……………………………………………………......................
....................................................................................................................................................
Adres e-mail:………………………………......tel…………………………………………….
Oświadczam, że moja rodzina składa się z następujących osób wspólnie zamieszkałych pod
w/w adresem:
L.p.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

IMIĘ I NAZWISKO

DATA URODZENIA

PESEL

STOPIEŃ
POKREWIEŃSTWA**

**w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej należy wpisać odpowiednio:
rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka lub placówka opiekuńczo-wychowawcza
Potwierdzam prawdziwość danych zawartych w niniejszym wniosku oraz wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla celów realizacji
Programu „Kobierzycka Karta Dużej Rodziny” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poźn.zm.).
…………………...................

…………………………..

(data i podpis osoby przyjmującej wniosek)

(podpis wnioskodawcy)

Uwaga:
Wraz z wnioskiem należy przedstawić do wglądu następujące dokumenty:
1. w przypadku rodziców lub opiekunów - dowód/dowody tożsamości ze zdjęciem;
2. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument
potwierdzający tożsamość;
3. w przypadku studentów do 25 roku życia - aktualną legitymację studencką;
4. w przypadku dzieci w wieku od 0 do 6 lat - oryginał aktu urodzenia;
5. w przypadku dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 25 lat – orzeczenie
o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
6. w przypadku rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka - oryginał postanowienia
sądu o umieszczeniu dziecka lub umowa o ustanowieniu rodziny zastępczej, rodzinnego
domu dziecka;
7. w przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych - oryginał postanowienia sądu
o umieszczeniu dziecka;
Potwierdzam odbiór……..…..Kobierzyckich Kart Dużej Rodziny o numerach:
1………………2………………….....3………………..4……….….........5………......………..
6…………..…..7……………………..8……………….9………….……..10………………….

……………………………

.. ……………………………….

(data i podpis osoby upoważnionej do wydania karty/kart)

(data i podpis osoby upoważnionej do odbioru karty/kart)

