
 
 Załącznik nr 1 
 do Zarządzenia nr 100/2022 
 Wójta Gminy Dębno 
 z dnia 16 maja 2022 r. 

 
 

WNIOSEK  
O UDZIELENIE JEDNORAZOWEGO WSPARCIA RZECZOWEGO  

„DĘBIŃSKA WYPRAWKA DLA MALUCHA”  
 

I. Dane osobowe  
 

1. Dane osoby ubiegającej się o udzielenie jednorazowego wsparcia rzeczowego: 

 Imię Nazwisko 
 
   

 Numer PESEL*) Data urodzenia 
 
   

 Miejsce zamieszkania 
 

Telefon**) 
 Miejscowość    

  
                                                                  

Kod pocztowy 
 
 

 
    
    
 
 

    Ulica Numer domu 
 
 

Numer lokalu 
  

    

 Adres poczty elektronicznej e-mail**) 
 
 
 

   

 
 

    
 

2.  Wnoszę o udzielenie jednorazowego wsparcia rzeczowego na następujące dzieci: 
 
 
 
 

L.p. Imię i nazwisko Numer PESEL*) Data urodzenia 

1  
           

 

 

2  
 

           

 

 

 
*) W przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL należy podać numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. **) Podanie adresu e-mail oraz 
numeru telefonu ułatwi kontakt w sprawie wniosku. 
 
 

II. Pouczenie i oświadczenia wnioskodawcy 
 

1. Oświadczam, że dane wskazane we wniosku są prawdziwe.  
2. Wyrażam zgodę na dostarczenie „Dębińskiej wyprawki dla Malucha” na adres miejsca zamieszkania wskazany we wniosku. 
3. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27.04.2016 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 osobowych, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych przez Wójta Gminy Dębno, w celu ubiegania się o ustalenie prawa do jednorazowego wsparcia rzeczowego 
„Dębińska wyprawka dla Malucha” w zakresie: adres e-mail, nr tel. 

4. Zapoznałem/Zapoznałam się z klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik do formularza. 
 
 
 
 
 
 
……………………………., dnia ……………………. ……………………………………………………………….……. 
                 miejscowość                                                            podpis  



KLAUZULA INFORMACYJNA  

 

Na podstawie 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 
(Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO), informujemy, iż:  

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Urząd Gminy Dębno reprezentowany przez Wójta Gminy Dębno, mający siedzibę w Woli 
Dębińskiej 240, 32-852 Dębno, tel. 14 631-85-60. 

2.    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jest nim Pan Łukasz 
Franczyk, można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: 
lukasz.franczyk@gminadebno.pl  lub telefonicznie pod nr tel.: 14 631-85-77. Z Inspektorem 
Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących danych 
osobowych przetwarzanych przez administratora. 

3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez 
administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej 
powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

4.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, które na podstawie zawartych 
umów przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora (Poczta Polska, bank obsługujący 
jednostkę, firmy informatyczne serwisujące oprogramowanie komputerowe) oraz inne organy i 
podmioty publiczne uprawnione do pozyskiwania danych na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa.  

5.    Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do: 

• dostępu do swoich danych osobowych; 
• sprostowania swoich danych osobowych; 
• żądania usunięcia swoich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych prawem; 
• żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; 
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;  
• żądania przeniesienia swoich danych osobowych; 
• wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.  Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy przetwarzanie danych odbywa 
się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia 

6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane 
osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas 
wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 
i archiwach (Dz. U. 2018 r. poz. 217 z zm.). 

7.    Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest 
zobowiązana do ich podania. Inne dane osobowe podane przez Panią/Pana nie na podstawie 
obowiązującego przepisu prawa, są podawane dobrowolnie, brak ich podania skutkować może 
m.in. ograniczeniem form komunikacji. W sytuacji dobrowolności podawania danych 
osobowych, zostanie Pani/Pan o tym fakcie poinformowana/y przez merytorycznego 
pracownika prowadzącego postępowanie.  

 
  

mailto:lukasz.franczyk@gminadebno.pl


                                                                                          
    

 Załącznik nr 1 
 do Zarządzenia nr 100/2022 
 Wójta Gminy Dębno 
 z dnia 16 maja 2022 r. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OŚWIADCZENIE O ZAMIESZKIWANIU WRAZ Z DZIECKIEM NA TERENIE  
GMINY DĘBNO 

 
Oświadczam, że wraz z moim/moją synem/córką: 
 
……………………………………………………, 
                                   (imię i nazwisko)  

w związku z urodzeniem którego/ej ubiegam się o przyznanie jednorazowego wsparcia 
rzeczowego „Dębińska wyprawka dla Malucha” w gminie Dębno z tytułu urodzenia 
dziecka, mieszkam na terenie gminy Dębno, powiat brzeski, województwo małopolskie, 
 
w miejscowości: …………………………………………………………………………………… 
 
pod adresem: ……………………………………………………………………………………… 
 
Oświadczam, że na wskazane we wniosku dziecko nie wnioskowałam/wnioskowałem 
i nie otrzymałam/otrzymałem z innej jednostki samorządu terytorialnego gminnej 
wyprawki/zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka finansowanych ze środków własnych 
tej jednostki. 

Adres zamieszkania potwierdzam (zaznaczyć właściwe): 

    kopią pierwszej strony zeznania podatkowego za rok kalendarzowy poprzedzający rok 
urodzenia dziecka lub w roku urodzenia się dziecka, opatrzonego pieczęcią wpływu 
urzędu skarbowego, w którym złożone zostało zeznanie (pierwsza strona zeznania 
podatkowego musi zawierać adres zamieszkania osoby składającej wniosek); albo 

    zaświadczenia z urzędu skarbowego, potwierdzające fakt złożenia zeznania 
o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok kalendarzowy 
poprzedzający rok urodzenia dziecka lub w roku urodzenia się dziecka (zaświadczenie 
musi zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania osoby składającej wniosek); albo 

Imię: 

 
 

Nazwisko: 

 
 

PESEL: 

           

 



    urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą 
z systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z pierwszą stroną 
zeznania podatkowego za rok kalendarzowy poprzedzający rok urodzenia dziecka lub w 
roku urodzenia się dziecka i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z 
identyfikatorem dokumentu UPO zawierającym wygenerowany numer dokumentu 
zgodny z identyfikatorem dokumentu UPO (pierwsza strona zeznania podatkowego musi 
zawierać adres zamieszkania osoby składającej wniosek). 

 
Oświadczam, że jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia. 

 
 

………………………….…………., dnia …………………….                           ……………………………………… 
                 miejscowość                                                                                       podpis 
 


