URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

(WZiSS - 22)

Pieczęć podmiotu wnioskującego o wydanie zezwolenia

Słupsk, dn...............................
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA
NA PROWADZENIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO
Podstawa prawna: art 19 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 roku poz. 332), zwana dalej ustawą.
I. Dane identyfikacyjne wnioskodawcy
1. Nazwa wnioskodawcy
2. NIP

3. REGON

4. Nr właściwego rejestru

5. Nazwiska i imiona osób upoważnionych
6. Adres wnioskodawcy
6.1. Kraj

6.2. Województwo

6.3.Powiat

6.4. Gmina

6.5. Miejscowość

6.6. Ulica

6.7. Nr nieruchomości

6.8 Nr lokalu

6.9. Kod pocztowy

6.10 Poczta
II Dane do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego
1. Forma organizacyjna placówki 2. Nazwa placówki:
(art. 24 ustawy)
….................................................. …...............................................................................................
…................................................. …...............................................................................................

3. Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionych do reprezentowania placówki

Upewnij się, że otrzymałeś(aś) potwierdzenie przyjęcia Twojego wniosku z nadanym sprawie "unikalnym numerem porządkowym".
W ewentualnej dalszej korespondencji z Urzędem Miejskim w Słupsku, w powyższej sprawie powołuj się zawsze na ten numer !!!
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) informuję, iż:
przekazywane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 wyłącznie do celów dotyczących Pani/Pana sprawy. Urząd Miasta Słupska
nie będzie udostępniał danych innym podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym, chyba, że obowiązek ich udostępniania wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawnych. Dane będą
przetwarzane w wyżej wymienionych celach tylko przez odpowiednio przeszkolonych w zakresie ochrony danych osobowych pracowników Urzędu Miasta.
Ma Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych oraz ich uaktualniania."
Urząd Miejski w Słupsku; Plac Zwycięstwa 3; 76-200 Słupsk; tel. . (0-59) 8488300, urzad@um.slupsk.pl
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych; Plac Zwycięstwa 1; 76-200 Słupsk pok 208 , tel. 59 8488371, fax. 59 8488469; e-mail (wziss@um.slupsk.pl)
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4. Adres placówki
4.1. Miejscowość

4.2. Ulica

4.3. Nr nieruchomości

4.4. Nr lokalu

4.5. Kod pocztowy

4.6. Poczta

5. Dane do kontaktu
5.1. Numer telefonu

5.2. Adres poczty elektronicznej

5.3. Numer faksu

5.4. Strona www

6. Informacja o działalności placówki
6.1. Opis pomieszczeń wchodzących w skład placówki wsparcia dziennego
…........................................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................

6.2. Liczba miejsc w placówce wsparcia
dziennego

6.3. Liczba dzieci uczęszczających do placówki
wsparcia dziennego

7. Informacja dot. osób zatrudnionych w placówce
7.1. Kierownik placówki

7.1.1 Kwalifikacje

7.2.Osoby pracujące z dziećmi
7.2.1 Kwalifikacje
…......................................................................... ….........................................................................
…......................................................................... ….........................................................................

Upewnij się, że otrzymałeś(aś) potwierdzenie przyjęcia Twojego wniosku z nadanym sprawie "unikalnym numerem porządkowym".
W ewentualnej dalszej korespondencji z Urzędem Miejskim w Słupsku, w powyższej sprawie powołuj się zawsze na ten numer !!!
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) informuję, iż:
przekazywane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 wyłącznie do celów dotyczących Pani/Pana sprawy. Urząd Miasta Słupska
nie będzie udostępniał danych innym podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym, chyba, że obowiązek ich udostępniania wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawnych. Dane będą
przetwarzane w wyżej wymienionych celach tylko przez odpowiednio przeszkolonych w zakresie ochrony danych osobowych pracowników Urzędu Miasta.
Ma Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych oraz ich uaktualniania."
Urząd Miejski w Słupsku; Plac Zwycięstwa 3; 76-200 Słupsk; tel. . (0-59) 8488300, urzad@um.slupsk.pl
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…......................................................................... ….........................................................................
…......................................................................... ….........................................................................
…......................................................................... ….........................................................................
…........................................................................ ….........................................................................

Podpis wnioskodawcy

Miejscowość i data złożenia wniosku

Załączniki do wniosku:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której placówka
wsparcia dziennego ma prowadzić działalność,
odpis z właściwego rejestru,
Oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i numerze identyfikacji podatkowej
NIP
pozytywne opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego lub miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o
warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie mieścić się placówka
wsparcia dziennego, oraz najbliższym jego otoczeniu, mając na uwadze specyfikę
placówki,
statut placówki wsparcia dziennego lub jego projekt,
regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego lub jego projekt,
informację o sposobie finansowania placówki wsparcia dziennego oraz o niezaleganiu w
regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenie społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych,
dokumenty poświadczające kwalifikacje kierownika placówki oraz kadry zatrudnionej w
placówce:wychowawców, pedagoga, psychologa i innych osób pracujących z dziećmi,
oświadczenia pracowników placówki dotyczące władzy rodzicielskiej, obowiązku
alimentacyjnego, niekaralności (art. 25 ust.2 pkt 2-4, art. 26 ust.2, art. 27 ustawy)

Uwaga:
 Pkt 1 i 4 nie stosuje się do placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy
podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.
 Dołączone do wniosku dokumenty powinny być kopiami dokumentów potwierdzonymi
„za zgodność z oryginałem”, datą i podpisem osób uprawnionych.

Upewnij się, że otrzymałeś(aś) potwierdzenie przyjęcia Twojego wniosku z nadanym sprawie "unikalnym numerem porządkowym".
W ewentualnej dalszej korespondencji z Urzędem Miejskim w Słupsku, w powyższej sprawie powołuj się zawsze na ten numer !!!
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) informuję, iż:
przekazywane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 wyłącznie do celów dotyczących Pani/Pana sprawy. Urząd Miasta Słupska
nie będzie udostępniał danych innym podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym, chyba, że obowiązek ich udostępniania wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawnych. Dane będą
przetwarzane w wyżej wymienionych celach tylko przez odpowiednio przeszkolonych w zakresie ochrony danych osobowych pracowników Urzędu Miasta.
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