
 

Sokołów Podlaski, dnia  ........................................................ 

 

 

Dane Wnioskodawcy:

Imię i nazwisko:  ...................................................................  

Adres zamieszkania: ul.  .......................................................  

Seria i nr dowodu osobistego:  ..............................................  

Nr telefonu:  ..........................................................................  

 

 

 

Urząd Miasta Sokołów Podlaski 

ul. Wolności 21 

08-300 Sokołów Podlaski 

 

 

WNIOSEK O WYDANIE KARTY 

„Sokołowska Rodzina 3+” 

 

Wnoszę o wydanie karty „Sokołowska Rodzina 3+” uprawniającej członków mojej rodziny 

do korzystania z uprawnień określonych Uchwałą Nr XXI/143/2013 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim 

z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu „Sokołowska Rodzina 3+”. 

Oświadczam, że moja rodzina składa się z następujących osób zamieszkałych na terenie miasta 

Sokołów Podlaski: 
 

 

1. ………………………………………………………………………………………… 
(Imię i nazwisko, data urodzenia Wnioskodawcy) 

 

2. ………………………………………………………………………………………… 
(Imię i nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa) 

 

3. ………………………………………………………………………………………… 
(Imię i nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa) 

 

4. ………………………………………………………………………………………… 
(Imię i nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa) 

 

5. ………………………………………………………………………………………… 
(Imię i nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa) 

 

6. ………………………………………………………………………………………… 
(Imię i nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa) 

 

7. ………………………………………………………………………………………… 
(Imię i nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa) 

 

8. ………………………………………………………………………………………… 
(Imię i nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa) 

 

9. ………………………………………………………………………………………… 
(Imię i nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa) 

 

10. ………………………………………………………………………………………… 
(Imię i nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa) 

 

 

Do wniosku dołączam kserokopię zaświadczenia, legitymacji lub innego dokumentu potwierdzającego 

kontynuowanie nauki dla dzieci powyżej 18 roku życia; kopię dokumentu potwierdzającego sprawowanie opieki 

nad dziećmi (w przypadku rodzin zastępczych); kserokopię orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu 



niepełnosprawności (w przypadku rodzin wychowujących lub sprawujących opiekę osobiście nad dziećmi 

niepełnosprawnymi). 

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą oraz jestem świadomy/a odpowiedzialności 

za składanie nieprawdziwych oświadczeń oraz zobowiązuję się niezwłocznie poinformować Urząd Miasta 

Sokołów Podlaski o wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym wniosku. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla celów 

realizacji Programu „Sokołowska Rodzina 3+”, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1182, 1662). 

 

 

 

 

………………………………………… 

(podpis Wnioskodawcy) 


