
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 108/2013
Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 05 lipca 2013 r.

Głogów, dnia …………………...

…………………………………………………….
( imię i nazwisko)

…………………………………………………….
(adres)

…………………………………………………….
    (seria i numer dowodu osobistego)

Miejskie Centrum Wspierania Rodziny 
w Głogowie

WNIOSEK
          o wydanie Karty „ Trzy Plus”

Wnoszę o wydanie Kart „ Trzy Plus” uprawniającej członków mojej rodziny do korzystania
z uprawnień określonych w uchwale nr XLV/296/13 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 czerwca
2013 r. w sprawie uchwalenia programu wspierania rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie
Gminy Miejskiej Głogów „ Trzy Plus”.

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

1. …………………………………………………………………………………………………
( imię i nazwisko, data urodzenia Wnioskodawcy PESEL)

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Do wniosku dołączam:

1. Zaświadczenie z Urzędu Miejskiego w Głogowie poświadczające zameldowanie na terenie   

Gminy Miejskiej Głogów,

2. Oświadczenie o kontynuowaniu nauki – dotyczy dzieci powyżej 18 roku życia,

3. W przypadku rodzin zastępczych, kserokopia postanowienia sądowego dotyczącego 

ustanowienia rodziny zastępczej ( oryginał do wglądu).

OŚWIADCZENIE

Świadomy/  a  odpowiedzialności  karnej  z  art.  233  §  1  Kodeksu  karnego  za  składanie

fałszywych zeznań oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą oraz zobowiązuje się

niezwłocznie poinformować o wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym wniosku.

…………………………………………………

                 ( Data i czytelny podpis)


