….............…...........................................
(miejscowość, data)
….................................................................................
(nazwisko i imię rodzica/prawnego opiekuna)
….................................................................................
adres zameldowania na pobyt stały
(miejscowość, kod pocztowy)
….................................................................................
gmina/powiat/województwo
….................................................................................
adres stałego zamieszkania
(miejscowość, kod pocztowy)
….................................................................................
gmina/powiat/województwo
…...........................................
telefon kontaktowy
OŚWIADCZENIE
o miejscu stałego pobytu (zamieszkania) ucznia
W związku z realizacją przez Gminę Wieliczka obowiązku wynikającego z art. 90 ust. 2c ustawy
systemie oświaty (tj.: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz 2572 z późn. zm.),

z dnia 7 września 1991 r. o

oświadczam, że mój syn / moja córka* …..........................................................................................,
(imię i nazwisko dziecka)
który/a uczęszcza do: PRZEDSZKOLA „BAJKOLANDIA” W GOLKOWICACH
…...........................................................................................................................................................,
(nazwa przedszkola)
na stałe przebywa (zamieszkuje) w miejscowości:
…...........................................................................................................................................................,
pod adresem: ….................................................................................................................................... .
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z kontrolą udzielania przez Gminę
Wieliczka dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego.
Pouczenie

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj.: Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 993, z
późn. zm.):
Art. 5 ust 1:
1. Osoba posiadająca obywatelstwo polskie i przebywająca stale na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana
zameldować się w miejscu pobytu stałego.
2. W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego.
Art. 6 ust 1:
Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)
Art. 233 § 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 do lat 3.
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny i własnoręcznym
podpisem potwierdzam prawdziwość danych wykazanych w oświadczeniu.

.........................................................
(podpis składającego oświadczenie)
* niepotrzebne skreślić

