
 Załącznik do umowy 
w sprawie korzystania z usług Żłobka Miejskiego Nr 2 w Gorzowie Wielopolskim  

 
 

Gorzów Wielkopolski, dnia  ......................................                 
       

 
 
................................................................................................................ 
 
 
................................................................................................................ 
/imię i nazwisko oraz adres rodzica / opiekuna prawnego/                
                                                                                                                                        
                                                                                                        

Żłobek Miejski Nr 2 
ul. Obotrycka 1 
66 -400 Gorzów Wielkopolski 
 

                                                                                                
 

WNIOSEK 

o częściowe zwolnienie z opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim Nr 2 w Gorzowie 
Wielkopolskim: 

Zgodnie z Uchwałą Nr V/70/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2019 r. 
w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach miejskich, zmieniona Uchwałą  
nr XXIII/406/2020 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 maja 2020 r., zwracam się  
z prośbą o częściowe zwolnienie z opłaty za pobyt dziecka w żłobku: 

 

 o 50,00 zł z uwagi na posiadanie przez dziecko Gorzowskiej Karty Mieszkańca, wydanej 
w oparciu o uchwałę Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w sprawie: przyjęcia 
Programu osłonowego "Gorzowska Karta Mieszkańca"; 

 o 125,00 zł z uwagi na posiadanie przez dziecko Gorzowskiej Karty Dużej Rodziny, 
wydanej w oparciu o uchwałę Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w sprawie przyjęcia 
Programu „Gorzowska Karta Dużej Rodziny”; 

 o 150,00 zł z uwagi na posiadanie przez dziecko Gorzowskiej Karty Dużej Rodziny, 
wydanej w oparciu o uchwałę Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w sprawie przyjęcia 
Programu „Gorzowska Karta Dużej Rodziny” oraz Gorzowskiej Karty Mieszkańca wydanej 
w oparciu o uchwałę Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w sprawie: przyjęcia 
Programu osłonowego "Gorzowska Karta Mieszkańca".  

 
 
Data   ..................................                            ................................................                                                                  
*właściwe zaznaczyć                                                                                                                            /czytelny podpis wnioskodawcy/ 

 
 
 
Klauzula informacyjna: 
 
1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Żłobka Miejskiego nr 2 z siedzibą w Gorzowie Wlkp.  

ul. Obotrycka 1. 

2. Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych a także egzekucji przysługujących praw, można 

kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem adresu: rodo.gorzow@gmail.com. 

3.     Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:  
Prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

4.      Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu ochrony Danych 
Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

mailto:rodo.gorzow@gmail.com

