
OŚWIADCZENIE
O  ZAMIESZKANIU  NA  OBSZARZE   GMINY  MYSZKÓW

Ja  …………………………………………………………………………………………………….
/  imię  i  nazwisko  matki/ opiekunki  prawnej /

Ja  …………………………………………………………………………………………………….
/  imię  i  nazwisko  ojca/ opiekuna  prawnego /

adres  zamieszkania …………………………………………………………………………………………….

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

dobrowolnie  oświadczam/y,  ze  zamieszkuję/my  na  obszarze  Gminy  Myszków.

Jestem  świadoma/y  odpowiedzialności  karnej za  złożenie  fałszywego  oświadczenia wynikającej z art. 233 

§ 1 kodeksu karnego *.

……………………………………..                                     …………………………………………….
   / podpis matki/ opiekuna prawnego/                                                       / podpis  ojca/ opiekuna prawnego/

*) Art.233 §1 kodeksu karnego mówi: „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub
innym  postępowaniu  prowadzonym  na  podstawie  ustawy  zeznaje  nieprawdę  lub  zataja  prawdę,  podlega  karze
pozbawienia wolności do lat 3.

Myszków, dnia …………………., 20…r.

          
OŚWIADCZENIE  O WIELODZIETNOŚCI  RODZINY  DZIECKA*)

Ja, …………………………………………………………………………………………………….
/  imię  i  nazwisko  matki/ opiekunki  prawnej /

Ja, …………………………………………………………………………………………………….
/  imię  i  nazwisko  ojca/ opiekuna  prawnego /

Oświadczam, iż  dziecko ……………………………………………………………………………………….

zgłoszone do przedszkola na rok szkolny 2020/2021  jest  członkiem  rodziny  wielodzietnej *,  wraz  z  dzieckiem

rodzina  liczy …………………. członków   (  w tym: …………..  dzieci).

Jestem  świadoma/y  odpowiedzialności  karnej za  złożenie  fałszywego  oświadczenia wynikającej z art. 233 
§ 1 kodeksu karnego **).

  ……………………………………..
…………………………………………….
   / podpis matki/ opiekuna prawnego/                                                          / podpis  ojca/ opiekuna prawnego/
*) Rodzina wielodzietna:  rodzina  wychowująca  troje  i  więcej  dzieci
**) Art.233 §1 kodeksu karnego mówi: „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym
lub innym postępowaniu  prowadzonym na  podstawie  ustawy  zeznaje  nieprawdę  lub  zataja  prawdę,  podlega  karze
pozbawienia wolności do lat 3.

Myszków, dnia …………………., 20…r.



OŚWIADCZENIE
O   SAMOTNYM  WYCHOWYWANIU  DZIECKA

Imię  i  nazwisko  rodzica/ prawnego  opiekuna 

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

Adres  zamieszkania rodzica/ prawnego opiekuna 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Dobrowolnie oświadczam, że samotnie  wychowuję  dziecko:

………………………………………………………………………………………………………………

i nie zamieszkuję  wspólnie  z  ojcem/ matka  dziecka.

Jestem  świadoma/y  odpowiedzialności  karnej  za  złożenie  fałszywego  oświadczenia.

 
……………………………………..                                     …………………………………………….
   / podpis matki/ opiekuna prawnego/                                                          / podpis  ojca/ opiekuna prawnego/
*) Art.233 §1 kodeksu karnego mówi: „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym
lub innym postępowaniu  prowadzonym na  podstawie  ustawy  zeznaje  nieprawdę  lub  zataja  prawdę,  podlega  karze
pozbawienia wolności do lat 3.

Myszków, dnia …………………., 20…r.
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