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WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA „GMINNY BON ŻŁOBKOWY” 

1. Dane Wnioskodawcy (rodzica/opiekuna prawnego dziecka), ubiegającego się o przyznanie 

„Gminnego Bonu Żłobkowego”  

Dane osobowe 

Imię/Imiona   

Nazwisko  

Data urodzenia 

 

 

Adres zamieszkania 

Miejscowość   

Kod pocztowy   

Ulica   

Nr domu/Nr mieszkania   

Tel. kontaktowy *  

* podanie numeru kontaktowego nie jest obowiązkowe 

2. Wnoszę o ustalenie prawa do świadczenia „Gminny bon żłobkowy” dla rodzin z dziećmi do 

lat 3  

L. P. Imię i nazwisko dziecka Data urodzenia dziecka 

1.   

2.   

3.   

3. Dane do wypłaty świadczenia  

Sposób wypłaty świadczenia: 

1) Gotówką w kasie Urzędu Gminy Stanisławów,** 

2) Przelewem na konto bankowe nr ..................................................................................... ** 

** Podkreślić właściwe 

4. Oświadczenia Wnioskodawcy  

Oświadczam, że: 

1) rozliczam podatek dochodowy od osób fizycznych za rok kalendarzowy poprzedzający rok, 

w którym ustala się prawo do świadczenia, w Urzędzie Skarbowym w Mińsku Mazowieckim, 

właściwym dla Gminy Stanisławów oraz zobowiązuję się do okazania na wezwanie dokumentu, 

potwierdzającego złożenie zeznania podatkowego we właściwym urzędzie, 

2) zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o wszelkich zmianach danych zawartych  

w niniejszym wniosku i w załączonych dokumentach, mających wpływ na przysługiwanie prawa do 

bonu, 

3) żaden z rodziców/opiekunów prawnych nie korzysta z urlopu wychowawczego, 

4) oboje rodzice pracują zawodowo lub wykonują inną pracę zarobkową albo prowadzą indywidualne 

gospodarstwo rolne, 

5) dane zawarte we wniosku oraz złożone oświadczenia są zgodne z prawdą, podaję je dobrowolnie 

i jestem świadomy/a, że bez ich podania nie jest możliwe skorzystanie z ww. Programu, 
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6) zapoznałem się/zapoznałam się ze Szczegółowymi zasadami przyznawania i wysokości świadczenia 

„Gminny Bon Żłobkowy” dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3, które stanowią Załącznik do 

Uchwały Nr ……………………………………………. 

7) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku oraz danych 

osobowych mojego dziecka/dzieci wskazanych we wniosku dla potrzeb ustalenia prawa do 

„gminnego bonu żłobkowego”, wypłaty bonu i dokonywania ewentualnej kontroli prawidłowości 

korzystania z bonu, zgodnie z Rozporządzeniem 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

5. Załączniki: 

1) kopia umowy o objęciu dziecka opieką zawarta z podmiotem prowadzącym żłobek lub klub 

dziecięcy, 

2) inne 

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

(miejscowość, data)      czytelny podpis Wnioskodawcy 


