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Załącznik OŚWIADCZENIA 

 

 

…………………………………….………………………….. 
(Imię i nazwisko składającego oświadczenie) 
…………………………………….………………………….. 

…………………………………….………………………….. 
(adres zamieszkania) 
 
 

 

1. Oświadczenie 

o zamieszkiwaniu na terenie gminy Aleksandrów Kujawski  rodzica/opiekuna prawnego 

dziecka ubiegającego się o przyjęcie do żłobka samorządowego „Bursztynek” w Odolionie 

 

Ja, niżej podpisany rodzic/opiekun prawny 

dziecka …………………………………………… …………………….…………………………………

…………… (imię i nazwisko dziecka – kandydata do żłobka) oświadczam, że zamieszkuję na 

terenie gminy Aleksandrów Kujawski pod następującym 

adresem: ……………………………………………………………………. 

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

Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym oraz, że jestem 

świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia1.  

 

 

…………………………………........ 

            (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

2. Oświadczenie  
o miejscu zamieszkania, nauki lub pracy rodzica/opiekuna prawnego dziecka ubiegającego 

się o przyjęcie do żłobka samorządowego „Bursztynek” w Odolionie 

 

Ja, niżej podpisany rodzic/opiekun prawny dziecka ……………………………………………  

(imię i nazwisko dziecka – kandydata do żłobka) oświadczam, że:  

1. zamieszkuję na terenie powiatu aleksandrowskiego pod następującym 

adresem: …………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

2. uczę się na terenie powiatu aleksandrowskiego pod następującym 

adresem: …………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

3. pracuję na terenie powiatu aleksandrowskiego pod następującym 

adresem: …………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 
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Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym oraz, że jestem 

świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia1.  

 

…………………………………........ 

            (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

3. Oświadczenie  
o wielodzietności rodziny dziecka ubiegającego się o przyjęcie do żłobka 

samorządowego „Bursztynek” w Odolionie 

 

Ja, niżej podpisany rodzic/opiekun prawny 

dziecka …………………………………………… …………………….……………………………………………

… (imię i nazwisko dziecka – kandydata do żłobka) oświadczam, że jesteśmy rodziną wielodzietną 

wychowującą troje lub więcej dzieci.  

Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym oraz, że jestem świadoma/y 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia1.  

 

…………………………………........ 

            (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

4. Oświadczenie 

o samotnym wychowywaniu dziecka ubiegającego się o przyjęcie do żłobka samorządowego 

„Bursztynek” w Odolionie 
 
Ja, niżej podpisany rodzic/opiekun prawny 

dziecka …………………………………………… …………………….………………………………

……………… (imię i nazwisko dziecka – kandydata do żłobka)  oświadczam, że samotnie 

wychowuję dziecko.  
Jestem (właściwe podkreślić): 

1. panną/kawalerem, 

2. wdową/wdowcem, 

3. w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, 

4. osobą rozwiedzioną, niewychowującą dziecka wspólnie z jego rodzicem. 

W przypadku wskazania pkt. 2-4 wymagane jest dołączenie dokumentów potwierdzających sytuację 

składającego oświadczenie. 

Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym oraz, że jestem świadoma/y 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia1.  

 

…………………………………........ 

            (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
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5. Oświadczenie  
o posiadaniu 1 dziecka w żłobku oraz o sprawowaniu opieki nad dzieckiem do lat 3 

 

Ja, niżej podpisany rodzic/opiekun prawny 

dziecka …………………………………………… …………………….……………………………………………

… (imię i nazwisko dziecka – kandydata do żłobka) oświadczam, że posiadam już 1 dziecko w 

żłobku ……………………..…….. …………………………………………………………………………………

….. wpisać adres żłobka.  

Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym oraz, że jestem świadoma/y 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia1.  

 

…………………………………........ 

            (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 
 
 

6. Oświadczenie  
o zaprzestaniu pobierania zasiłku „macierzyńskiego” na dziecko ubiegającego się o 

przyjęcie do żłobka samorządowego „Bursztynek” w Odolionie 

 

Ja, niżej podpisany rodzic/opiekun prawny 

dziecka …………………………………………… …………………….……………………………………………

… (imię i nazwisko dziecka – kandydata do żłobka) oświadczam, że zaprzestałam  pobierać zasiłek 

macierzyński na dziecko.  

Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym oraz, że jestem świadoma/y 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia1.  

 

 

…………………………………........ 

            (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

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 

od 6 miesięcy do lat 8” art. 233 § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2018 r. 

poz.1600 ze zm.). 


