Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 198.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Skawina
z dnia 27 lipca 2018

WNIOSEK
Dotyczy Lokalnego Programu Pomocy Społecznej w zakresie pomocy rzeczowej
polegającej na termomodernizacji budynków jednorodzinnych.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Ochrony
Dawid
Kapusta,
Sławomira
Żurek
oraz
Krzysztof
tel.: 12 2770 167, 12 2770 168, 602 240 875; e-mail: op@gminaskawina.pl

Powietrza:
Szulada

1. Informacje o wnioskującym
Informacje o wnioskującym i budynku
Imię i Nazwisko
Wnioskodawcy

Nr telefonu
Wnioskodawcy

Adres
korespondencyjny
Wnioskodawcy
Adres budynku
jednorodzinnego
którego dotyczy
wniosek

Adres e-mail

Powierzchnia
całkowita budynku

Powierzchnia
użytkowa budynku

Liczba osób stale
zamieszkujących
budynek

Czy wniosek dotyczy
budynku dla którego
wydano pozwolenia na
budowę przed 01
stycznia 2009r.
(proszę wpisać TAK
lub NIE)

Proszę zaznaczyć
źródło ogrzewania

kocioł na paliwo stałe ‘ kocioł na paliwo stałe “ekoprojektu” / kocioł
gazowy / ogrzewanie elektryczne / sieć ciepłownicza / inne
………………………….

Numer
elektronicznej księgi
wieczystej

KR3I/………………………./……
Jeżeli brak, należy załączyć poświadczenie tytułu prawnego

W przypadku współwłasności wymagane są oświadczenia współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na
ubieganie się o pomoc.

2. Oświadczam, że:
Proszę wstawić X we właściwej kratce

Dochód wszystkich osób zamieszkujących w budynku jednorodzinnym nie TAK
przekracza na osobę kwoty 200% kryterium dochodowego (tj. 1028,00 zł
netto dla osoby w rodzinie, 1268,00 zł netto dla osoby samotnej).

NIE

1. Wnioskodawca jest rencistą lub jest w wieku emerytalnym i TAK
prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe.

NIE

2. Wnioskodawca jest samotnym rodzicem / opiekunem prawnym w TAK
rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych.

NIE

3. Rodzina zamieszkująca w budynku ma strukturę wielopokoleniową TAK
i w jej skład wchodzą dzieci do 26 roku życia uczące się i
pozostające na utrzymaniu – prowadzą wspólne gospodarstwo
domowe.

NIE

4. Wnioskodawca lub członek rodziny lub osoba, wobec której TAK
wnioskodawca jest opiekunem prawnym są osobami z orzeczoną
niepełnosprawnością lub są niezdolne do pracy lub samodzielnej
egzystencji.

NIE

Jeżeli TAK, to wymagane orzeczenia wnioskodawcy lub członka jego rodziny o stopniu
niepełnosprawności,
o niepełnosprawności lub orzeczenie ZUS /KRUS o
niezdolności do pracy i/lub oświadczenia o rezygnacji i niepodejmowaniu
zatrudnienia osoby, która sprawuje opiekę nad członkiem rodziny ale nie otrzymuje
z tego tytułu świadczeń.
5. Wnioskodawca otrzymuje świadczenie wychowawcze na pierwsze TAK
dziecko.

NIE

6. Wnioskodawca otrzymuje świadczenie wychowawcze na trzecie i TAK
kolejne dziecko.

NIE

7. W okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia złożenia wniosku rodzina TAK
korzystała ze świadczeń realizowanych przez MGOPS.

NIE

8. Wnioskodawca oraz osoby zamieszkujące w budynku złożyły TAK
oświadczenia, że nie posiadają tytułu prawnego do nieruchomości o
powierzchni przekraczającej 30 arów, oraz innego budynku
mieszkalnego.

NIE

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Uchwały nr XLV/602/18 Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 4 lipca 2018 roku w sprawie Lokalnego Programu Pomocy Społecznej w zakresie
pomocy rzeczowej polegającej na termomodernizacji budynków jednorodzinnych i akceptuję
warunki udzielenia wsparcia w ramach Programu.
Oświadczenie o deklarowaniu wkładu własnego
Ja, ……………………………………………… deklaruję wniesienie pieniężnego wkładu
własnego w wysokości 10% wartości pomocy rzeczowej (nie więcej niż 7 500 zł) i/lub
wykonanie prac o równoważnej wartości na rzecz Gminy Skawina.
………………………..
podpis
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z siedzibą przy
Rynek 1, 32-050 Skawina jako administratora danych osobowych 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 (RODO), moich danych
osobowych takich jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu - w celach związanych
z uzyskaniem pomocy rzeczowej.
…………………..……………………………………………………
Miejscowość, data, podpis
Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że:
1.
Administratorem moich danych osobowych podanych w formularzu oraz dokumentach rekrutacyjnych jest Burmistrza Miasta
i Gminy Skawina
2.
Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie jest agajda@volvox.pl
3.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu uzyskania pomocy rzeczowej.
4.
Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla uzyskania pomocy rzeczowej.
5.
Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit.
a) RODO).
6.
Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art.
6 ust. 1 lit. f) RODO).
7.
Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do
złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8.
Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Moje
dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem moich danych
osobowych w celach określonych w powyższej deklaracji zgody.
9.
Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie GIODO).

Do niniejszego wniosku przekazuję poniższe załączniki:
1. …………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………..
3. …………………………………………………………………………………………..
4. …………………………………………………………………………………………..
5. …………………………………………………………………………………………..

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

Oświadczenie
Oświadczam że nie posiadam tytułu prawnego do nieruchomości o powierzchni
przekraczającej 30 arów, oraz innego budynku mieszkalnego.

………………………..
podpis
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z siedzibą przy
Rynek 1, 32-050 Skawina jako administratora danych osobowych 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 (RODO), moich danych
osobowych takich jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu - w celach związanych
z uzyskaniem pomocy rzeczowej.
…………………..……………………………………………………
Miejscowość, data, podpis

Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że:
1.
Administratorem moich danych osobowych podanych w formularzu oraz dokumentach rekrutacyjnych jest Burmistrza Miasta i
Gminy Skawina
2.
Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie jest agajda@volvox.pl
3.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu uzyskania pomocy rzeczowej.
4.
Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla uzyskania pomocy rzeczowej.
5.
Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit.
a) RODO).
6.
Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art.
6 ust. 1 lit. f) RODO).
7.
Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do
złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8.
Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Moje
dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem moich danych
osobowych w celach określonych w powyższej deklaracji zgody.
9.
Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie GIODO).

