
Załącznik do uchwały Nr 9/L/2022 

Rady Gminy Żabia Wola 

z dnia 16 lutego 2022 r. 

Żabia Wola, dnia ………………………… 

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

imię i nazwisko 

………………………………………….………………….. 

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

adres 

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

seria i numer dowodu osobistego 

………………………………………………………………                                                                                                                        

Tel. 

Centrum Usług Społecznych w Żabiej Woli 

ul. Główna 5, 96-321 Żabia Wola 

 

WNIOSEK 

o wydanie KARTY DUŻEJ RODZINY 

Wnoszę o wydanie Karty DUŻEJ RODZINY uprawniającej członków mojej rodziny do korzystania        

z uprawnień określonych Uchwała Nr 21/VI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2011 r.      

w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych wielodzietnych rodzin 

zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola. 

Oświadczam, że moja rodzina składa się z następujących osób wspólnie zamieszkałych pod wyżej 

wymienionym adresem: 

1.……………………………………………………………………………………………………………………..                     

Imię, nazwisko, data urodzenia Wnioskodawcy 

2. …………………………………………………………………………………………………………………….                    

Imię, nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa 

3.……………………………………………………………………………………………………………………..                         

Imię, nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa 

4.……………………………………………………………………………………………………………………..                      

Imię, nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa 

5.……………………………………………………………………………………………………………………..                     

Imię, nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa 

6.……………………………………………………………………………………………………………………..                      

Imię, nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa 

7.……………………………………………………………………………………………..………………………                      

Imię, nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa 



8.……………………………………………………………………………………………………………………..                      

Imię, nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa 

9.……………………………………………………………………………………………………………………..                      

Imię, nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa 

10.……………………………………………………………………………………………………………………                     

Imię, nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa 

Do wniosku dołączam: 

1. Zaświadczenie z Urzędu Gminy poświadczające liczbę osób i miejsce zamieszkania. 

2. Zaświadczenie, legitymację lub inny dokument potwierdzający kontynuowanie nauki 

dla dzieci powyżej 18 roku życia. 

 

………………………………………                                                                                                   

data, czytelny podpis 

 

Oświadczam, że: 

uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego – „Kto składając 

zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie 

ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” 

potwierdzam, że powyższe dane są prawdziwe. 

 

………………………………………                                                                                                   

data, czytelny podpis 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla potrzeb 

realizacji uchwały Nr 21/VI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie podjęcia 

działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na 

terenie Gminy Żabia Wola., zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 

osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. , poz. 1781) oraz z godnie z poniższą klauzulą informacyjną. 

 

…………………………………………                                                                                               

data, czytelny podpis 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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.    z 2016 r.Nr 119, s.1 

ze zm.) -dalej: „RODO” informuję, że: 

1. Administratorem Państwa danych jest Centrum Usług Społecznych w Żabiej Woli z siedzibą przy    ul. Głównej 

5, 96-321 Żabia Wola, reprezentowany przez Dyrektora CUS – telefon: 46 857 82 88,mail: cus@zabiawola.pl 

2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Roberta Kozłowskiego, który w jego imieniu 

zapewnia nadzór nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych w placówce.  

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo uzyskać kontakt bezpośredni z IOD - 

telefonicznie: 604 362 559 oraz poprzez mail: iod@cdkp.pl. 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb realizacji uchwały Nr 21/VI/2011 Rady Gminy Żabia 

Wola z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych 

rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola 

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem 

okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych na podstawie 

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 

6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię 

Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w 

sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych (RODO); 

e) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie 

brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2. 

9. Państwa dane mogą być przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

 

………………………………………                                                                                                    

data i podpis 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

Anna Filipowicz 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

Rada Gminy Żabia Wola, na podstawie art.110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) ma prawo opracowywać i kierować                     

do wdrożenia lokalne programy pomocy społecznej. Na tej podstawie, Rada Gminy Żabia Wola podjęła 

uchwałę NR 21/VI/2011 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających                         

do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Żabia 

Wola.  

Zgodnie z uchwałą 15/XXXIII/2021 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr 101/XVII/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli, Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Żabiej Woli stał się odpowiedzialny za wykonywanie czynności związanych z obsługą 

systemu teleinformatycznego związanego z realizacją programu na rzecz rodzin wielodzietnych tj. Karta 

Dużej Rodziny, w związku z czym powierzono przedmiotowej jednostce organizacyjnej także 

uprawnienia do koordynacji programu pomocy społecznej, o którym mowa w powyżej wskazanym 

akcie prawa miejscowego tj. gminnej Karty Dużej Rodziny. 

Z uwagi na fakt, iż zgodnie z uchwałą nr 130/XLV/2021 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 listopada 

2021 r. w sprawie przyjęcia statutu Centrum Usług Społecznych w Żabiej Woli, Centrum Usług 

Społecznych w Żabiej Woli jest obecnie odpowiedzialne za wykonywanie czynności związanych               

z obsługą systemu teleinformatycznego związanego z realizacją programu na rzecz rodzin 

wielodzietnych tj. Karta Dużej Rodziny, zasadnym jest powierzenie przedmiotowej jednostce 

organizacyjnej także uprawnienia do koordynacji programu pomocy społecznej, o którym mowa                

w powyżej wskazanym akcie prawa miejscowego tj. gminnej Karty Dużej Rodziny. 

 

 


