Zarządzenie Nr 76/2018
Wójta Gminy Wieliszew
z dnia 13 sierpnia 2018 r.
w sprawie wzoru wniosku i oświadczeń związanych ze świadczeniem pieniężnym „Bon
Malucha” dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3
Na podstawie art. 2 pkt 3a i art. 22b ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach
rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1952) oraz § 2 Uchwały Nr XLVI/436/2018 Rady Gminy
Wieliszew z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Bon
Malucha” dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2018 r., poz.
6190) zmienionej Uchwałą Nr XLVII/450/2018 rady Gminy Wieliszew z dnia 27 czerwca 2018 r.
(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2018 r., poz. 7561) zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Ustala się wzór wniosku i oświadczeń związanych ze świadczeniem pieniężnym „Bon Malucha”
dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3, zwanym dalej Bonem:
1) wzór wniosku o przyznanie Bonu, w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego
Zarządzenia,
2) wzór oświadczenia wnioskodawcy, w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego
Zarządzenia:
§ 2.
Wykonanie zarządzenia
w Wieliszewie.

powierza

się

Dyrektorowi

Centrum

Usług

Wspólnych

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Wójta Gminy Wieliszew
z-ca Wójta Gminy Wieliszew
Zenon Popławski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 76/2018
Wójta Gminy Wieliszew
z dnia 13 sierpnia 2018 r.

WYPEŁNIA CUW (PO ZŁOŻENIU WNIOSKU)
Data wpływu wniosku

Znak sprawy
Nr wniosku

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO „BON MALUCHA”
CZĘŚĆ I
1. Dane wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie świadczenia:
Imię/Imiona

Nazwisko

Numer PESEL

Data urodzenia

Stan cywilny

Obywatelstwo

Adres zamieszkania
Miejscowość

Ulica

Telefon kontaktowy
Adres e-mail

Kod pocztowy

Numer domu

Nr mieszkania

2. Dane pozostałych członków rodziny (w tym dziecka do ukończenia 26 lat i pozostającego na
utrzymaniu rodzica):
L.
p.

Imię i nazwisko

Data
urodzenia

PESEL

Stopień
pokrewieńst
wa/powinow
actwa

Uwagi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
3. Wnoszę o przyznanie świadczenia pieniężnego „Bon Malucha” na następujące dzieci:
L.p. Imię i nazwisko dziecka

Data urodzenia

PESEL

1
2
3
4

CZĘŚĆ II
1. Oświadczenie dotyczące ustalenia prawa do „Bonu Malucha” Oświadczam, że:
- powyższe dane są prawdziwe,
- zapoznałam/zapoznałem się z warunkami uprawniającymi do świadczenia pieniężnego „Bon
Malucha”.

2. Proszę o wypłatę świadczenia pieniężnego „Bon Malucha” na konto bankowe nr:
………………………………………………………………………………………………
(nr konta bankowego)
…………………………………………………………………………………………………
(nazwa banku)
3. Do wniosku dołączam następujące dokumenty:
1)................................................................................................................................................
2)................................................................................................................................................
3)................................................................................................................................................
4)................................................................................................................................................
5)................................................................................................................................................
6)......................................................................................................................................

................................................
(miejscowość, data)

...........................................................
(podpis wnioskodawcy)

WYPEŁNIA CUW
Informacja na temat przyznanego świadczenia bądź odmowy przyznania świadczenia wraz
z uzasadnieniem:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………….
(podpis)

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 76/2018
Wójta Gminy Wieliszew
z dnia 13 sierpnia 2018 r.
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
Ja niżej podpisana(y)
………………………………………………............................................................................
(imię i nazwisko)
zamieszkała(y)
………………………………...........................………….........................................................
(adres zamieszkania)
seria i numer dowodu osobistego ……………………... Nr PESEL…….............................
oświadczam, że:
1. wszyscy członkowie rodziny wskazani we wniosku zamieszkują na terenie Gminy
Wieliszew;
2. nie korzystam z dofinansowania kosztów opieki nad dzieckiem z innych źródeł;
3. zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Centrum Usług Wspólnych
o wystąpieniu zmian w liczbie członków rodziny, o zaprzestaniu lub o zmianie sposobu
sprawowania opieki nad dzieckiem, zmianie podmiotu sprawującego opiekę nad dzieckiem
lub innych zmian mających wpływ na przysługiwanie prawa do Bonu;
4. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Usług Wspólnych danych osobowych
zawartych we wniosku w celu realizacji niniejszego świadczenia.

.........................................
(miejscowość, data)

..............................................................................
(podpis rodzica składającego oświadczenie)

