
……………………, dnia......................................... 

 .......................................................... 
 imię i nazwisko wnioskodawcy 

 

 .......................................................... 
 adres zamieszkania 

Burmistrz Gminy Kęty 

za pośrednictwem 

Dyrektora 

 

………………………….………….. 

Wniosek 
o ustalenie ulgi lub zwolnienia w odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę. 

Na podstawie § 2 ust. 31 i 42 uchwały nr XLVI/410/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 

27 kwietnia 2018 r. zwracam się z prośbą o udzielenie ulgi/zwolnienia3 w odpłatności 

za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, 

wychowanie i opiekę dla mojego dziecka: 

 

................................................................................................................................................................ 
(imię, nazwisko i PESEL dziecka) 

 

Oświadczenie 

1. Oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym1 mającym na utrzymaniu ….... dzieci 

spełniających warunki, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. 

o Karcie Dużej Rodziny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 ze zm.).  

2. Oświadczam, że zamieszkuję na terenie Gminy Kęty. 

3. Oświadczam, że3: 

 Legitymuję się Kartą Dużej Rodziny4 o numerze: …………………………...…….………. 

 Złożyłem wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny w dniu: ……………………..……….. 

4. Zobowiązuję się do natychmiastowego powiadomienia Burmistrza Gminy Kęty o zmianach 

w oświadczeniu, o których w pkt 1 – 3. 

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych 

do rozpatrzenia niniejszego wniosku (zgodnie  z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)). 

 ................................................................ 
 czytelny podpis wnioskodawcy 

                                                
1 [Ulga] - na wniosek rodzica (opiekuna prawnego), mającego na utrzymaniu troje dzieci spełniających warunki, o których mowa art. 4 ust. 1 pkt 1-3 

ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 ze zm.), zamieszkującego na terenie Gminy Kęty 

i legitymującego się Kartą Dużej Rodziny, Burmistrz Gminy Kęty zwalnia go z części opłaty, ustalając opłatę w wysokości 0,50 zł za każdą 

rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego przypadającego poza czasem 

przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę. 
2 [Zwolnienie] - na wniosek rodzica (opiekuna prawnego), mającego na utrzymaniu czworo lub więcej dzieci spełniających warunki, o których mowa 

w art. 4 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 ze zm.), zamieszkującego 

na terenie Gminy Kęty i legitymującego się Kartą Dużej Rodziny, Burmistrz Gminy Kęty zwalnia go w całości z opłaty za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę. 
3 niepotrzebne skreślić 
4 [Karta Dużej Rodziny] – dokument identyfikujący członka rodziny wielodzietnej wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. 

o Karcie Dużej Rodziny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 ze zm.). 



 

 

Decyzja z dnia …………………….nr ………………………. 

w sprawie ulgi lub zwolnienia w odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę 

 

Na podstawie § 2 ust. 3 i 4 Nr XLVI/410/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 kwietnia 2018 r. 

w oparciu o upoważnienie z dnia ……………… znak ……………………  

 

ustalam od dnia ………………... obniżoną opłatę/zwolnienie z opłaty za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę. 

Numer Karty Dużej Rodziny5: …………………………...…….………. 

 

…………………, dnia ........................................ ............................................ 
 Pieczęć i podpis Burmistrza Gminy Kęty 

                lub osoby upoważnionej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
5
Numer Karty Dużej Rodziny wpisać w sytuacji, kiedy „Wniosek o ustalenie ulgi lub zwolnienia w odpłatności za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę …” został złożony przed dniem wydania Karty Dużej 

Rodziny. 


