Adnotacja urzędowa:
Numer wpisu do rejestru
………………………..
Moszczenica, dn. ……………..……..… r.
WÓJT GMINY MOSZCZENICA
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
INFORMACJA
O ZMIANIE DANYCH ZAWARTYCH W REJESTRZE ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH

Zawarta w rejestrze nazwa lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy:
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
Numer wpisu do rejestru: …………………………………………………………………………………………...
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz.
1457) wnoszę o dokonanie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy
Moszczenica
I. Dane ulegające zmianie (należy wypełnić tylko pozycje, które ulegają zmianie)
1.

Forma organizacyjna opieki1)
żłobek
klub dziecięcy

2.

Nazwa żłobka lub klubu dziecięcego: …………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………

3.

Nazwa lub imię i nazwisko – podmiotu, który będzie prowadził żłobek lub klub dziecięcy:

…………………………………………………………………………………………...
4.

Siedziba lub adres podmiotu prowadzącego żłobek / klub dziecięcy:
Miejscowość: ……………………………………………………………………………………………
Ulica: ……………………………………………………………………………………………………
Numer budynku ……………………….……….

Numer lokalu ……………….…………………

Kod pocztowy ………………..………..……...

Poczta …………………………………………

5.

Numer NIP podmiotu, który będzie prowadził żłobek lub klub dziecięcy: 2)

6.

Numer REGON podmiotu, który będzie prowadził żłobek lub klub dziecięcy: 2)

7.

Numer PESEL podmiotu, który będzie prowadził żłobek lub klub dziecięcy: 3)
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8.

Numer lub indeks podmiotu, który będzie prowadził żłobek lub klub dziecięcy identyfikujący ten
podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający jego status: 4)
Nazwa rejestru: ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
Numer lub indeks ………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………...

9.

Liczba miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym:

10. Oświadczenia:
Niniejszym oświadczam, że posiadam tytuł prawny do lokalu położonego w:
Miejscowość: ………………………………………………………………………………………………
Ulica: ………………………………………………………………………………………………………
Numer budynku …………………….…………….

Numer lokalu ……………………..……………

Kod pocztowy ……………………….…………...

Poczta …………………………….……………

Telefon …………………………………………….

fax ………………………….………………….

e-mail…………………..……………………… strona internetowa ……………………………………..
- w którym będzie prowadzony: 1)
żłobek
klub dziecięcy
Niniejszym oświadczam, że lokal, w którym będzie prowadzony: 1)
żłobek
klub dziecięcy
spełnia wymagania lokalowe i sanitarne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie
art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
Niniejszym oświadczam, że nie byłam/łem karana/ny za przestępstwo popełnione umyślnie.3)
Niniejszym oświadczam, że dokonałam/łem opłaty za wpis do rejestru.
Niniejszym wyrażam zgodę na doręczanie pism w tej sprawie za pomocą środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu przepisów art. 39 1 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).
11. Osoba do kontaktu wraz z telefonem kontaktowym ………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...

Do wniosku o wpis w rejestrze załączam:
Wyciąg z rejestru publicznego potwierdzający status podmiotu (w przypadku osoby prawnej lub
jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej).
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Kserokopia decyzji o numeru identyfikacyjnym REGON (potwierdzona za zgodność z
oryginałem) – jeśli został nadany.
Kserokopia decyzji o nadaniu numerze identyfikacji podatkowej NIP (potwierdzona za zgodność
z oryginałem) – jeśli został nadany.
Kserokopia dowodu osobistego (w przypadku osoby fizycznej) potwierdzona za zgodność z
oryginałem.
Kserokopię decyzji z pozytywną opinią Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Piotrkowie Trybunalskim Nr …………………..……… z dnia ………………………………….
Kserokopię decyzji z pozytywną opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Piotrkowie Trybunalskim w zakresie warunków sanitarnych i higienicznych decyzja
Nr …………………....….. z dnia ………………….……….

oraz w zakresie żywienia decyzja

Nr ……………………….. z dnia …………………………… .
Kserokopia zaświadczenia o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w przypadku
osoby fizycznej), potwierdzona za zgodność z oryginałem. Oryginał do wglądu przy odbiorze
zaświadczenia.
Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony
żłobek lub klub dziecięcy (potwierdzona za zgodność z oryginałem).
Kserokopię dokonania opłaty zgodnie z Uchwałą Nr XL/373/13 Rady Gminy Moszczenica z
dnia 12 września 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i
klubów dziecięcych (potwierdzona za zgodność z oryginałem lub wyciąg z przelewu.

……………………………………………………………………
(czytelny podpis osoby lub osób reprezentujących podmiot na zewnątrz)

1)
2)
3)
4)

Należy zaznaczyć właściwy kwadrat.
Dotyczy podmiotu, któremu numer ten nadano.
Dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną.
Dotyczy podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości
prawnej.
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