
Załącznik nr 4 do uchwały  

nr XXXVII/384/2017 Rady Miejskiej  

w Redzie z dnia 29 listopada 2017 r. 
                                                                               

 

Reda …………………. 

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

 

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

 

……………………………………………. 
Telefon:  

Adres e-mail:  

Burmistrz Miasta Redy 

ul. Gdańska 33 

84 – 240 Reda 

 

 

W N I O S E K 

o wydanie Karty „Rodzina Na Plus” 
 

Wnoszę  o wydanie Karty „Rodzina Na Plus” uprawniającej członków mojej rodziny do korzystania z 

uprawnień określonych Uchwałą nr XXXVII/384/2017 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 29 listopada 

2017 r. w sprawie kontynuacji na terenie Gminy Miasto Reda  Programu „Rodzina Na Plus” w latach 

2018-2020: 

 

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 

 

Do wniosku dołączam: 

 

1) …………………………………………………………………………………………., 

2) …………………………………………………………………………………………., 

3) …………………………………………………………………………………………., 

4) …………………………………………………………………………………………. . 



Oświadczam, że z dofinansowania na dojazd do pracy lub do szkoły będą korzystały następujące 

osoby: 
 

 

Lp. 

 

Imię i nazwisko 

Stopień 

pokrewieństwa 

Miejscowość, do której 

dojeżdża członek rodziny 

Nr biletu 

elektronicznego 

/imienny okresowy bilet 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

Jednocześnie oświadczam, że: 

1. moja rodzina składa się z następujących osób wspólnie zamieszkałych pod wyżej wymienionym 

adresem, 

2. dzieci wymienione we wniosku pozostają na utrzymaniu rodziców/rodzica, 

3. nie jestem pozbawiony/a władzy rodzicielskiej wobec moich dzieci, ani ograniczony/a we 

władzy rodzicielskiej poprzez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co 

najmniej trojga dzieci, 

4. mój małżonek/małżonka nie jest pozbawiony/a władzy rodzicielskiej wobec swoich dzieci ani 

ograniczony/a we władzy rodzicielskiej poprzez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w 

stosunku do co najmniej trojga dzieci, 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

 

        …………………………………… 

        (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miasta w Redzie moich danych osobowych zawartych we wniosku 

o wydanie karty „Rodzina Na Plus”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 

(j. t.  Dz. U. z 2016 r., poz. 922).  

 

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

                                 (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

Do wglądu przedstawiono: 

 

1) ……………………………………………………………………………………….…., 

2) ………………………………………………………………………………………….., 

3) ………………………………………………………………………………………….., 

4) ………………………………………………………………………………………….., 

5) ………………………………………………………………………………………..... . 

 

 
Kwituję odbiór Kart „Rodzina na Plus” o nr: …………………………………...................... 

Dane na kartach są zgodne z podanymi we wniosku. 

 

 
Reda, dn. …………………….                                                                               ..….……………………..                                    

                                                                                                                                       (czytelny podpis) 


