Wniosek

o wypłatę gminnej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu Nr XVI/148/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.

Dane osoby ubiegającej się:
Imię i nazwisko:
PESEL:

NIP:

Stan cywilny:

Obywatelstwo:

Tel.

Adres zameldowania na pobyt stały:
Adres zameldowania na pobyt czasowy:
Faktyczne miejsce zamieszkania:

Dane drugiego rodzica:
Imię i nazwisko:
PESEL:

NIP:

Stan cywilny:

Obywatelstwo:

Tel.

Adres zameldowania na pobyt stały:
Adres zameldowania na pobyt czasowy:
Faktyczne miejsce zamieszkania:

Wnoszę o przyznanie gminnej zapomogi na następujące dziecko:
Lp.

Imię i nazwisko

Data urodzenia

PESEL

1.
2.
3.
Do wniosku należy dołączyć:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

kserokopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zapomogę (oryginał do wglądu);
kserokopię, kopię odpis skróconego aktu urodzenia dziecka (oryginał do wglądu);
zaświadczenie organu właściwego gminy lub miasta właściwego ze względu na miejsce zameldowania osób uprawnionych
stwierdzające, że na wskazane we wniosku dziecko nie otrzymały gminnej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka;
oświadczenie potwierdzające zamieszkanie na terenie gminy Miejskiej Mielec uprawnionych osób, co najmniej od jednego roku przed
dniem urodzenia się dziecka oraz potwierdzające zamieszkanie dziecka przy osobie uprawnionej (załącznik nr 1 do wniosku);
w przypadku dziecka przysposobionego należy dołączyć prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie
lub zaświadczenie sądu rodzinnego albo ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym, w sprawie
o przysposobienie dziecka;
w przypadku dziecka będącego pod opieką opiekuna prawnego należy dołączyć zaświadczenie sądu rodzinnego o ustalenie opiekuna
prawnego.

Proszę o przekazanie przyznanej gminnej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka na podane niżej konto:
-

-

-

-

-

-

………………………………………………………………………….
(data i podpis osoby ubiegającej się)

Oświadczenie
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Miejsce zamieszkania …………………………………………………………………………………………………………………………..

Ja niżej podpisana(y) pouczona(y) o odpowiedzialności karnej z art. 233 §1- 1a. KK za składanie fałszywych zeznań,
składam stosownie do art. 75 §2 KPA oświadczenie następującej treści:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………..

………………………………………………………..

(miejscowość, data)

(podpis osoby składającej oświadczenie)

Oświadczenie zostało przyjęte przez: ………………………………………………………………………………………………….

Art. 233 § 1-1a KK
§ 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności
od 6 miesięcy do lat 8.
§ 1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę z obawy przed
odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym, podlega karze pozbawienia wolności od 3
miesięcy do lat 5.
Art. 75 §2 KPA
Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego w drodze
zaświadczenia
właściwego
organu
administracji,
organ
administracji
publicznej
odbiera
od strony, na jej wniosek, oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznanie.

