
............…………………..                                                       ……………., dnia…………………..

          (imię i nazwisko)

…………………………..

        (adres zamieszkania)

…………………………..

OŚWIADCZENIE

Oświadczam,  że  w  związku  z  prowadzonym  postępowaniem  administracyjnym  przez
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narolu w sprawie:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

z  dnia……………..  zostałem/am  poinformowany/a  przez  pracownika  Miejsko-  Gminnego  Ośrodka
Pomocy Społecznej  w Narolu o możliwości  czynnego udziału  w każdym stadium postępowania
(w tym składania pisemnych lub ustnych wyjaśnień) oraz o prawie zapoznania się z aktami sprawy,
a  przed  wydaniem  decyzji  o  możliwości  wypowiedzenia  się  co  do  zebranych  dowodów
i materiałów oraz zgłoszonych żądań- zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Oświadczam również, że zostałem/am pouczony/a o przysługującym mi, zgodnie z art. 73 §
Kodeksu  postępowania  administracyjnego  prawie  wglądu  w  akta  sprawy,  sporządzenia  z  nich
notatek, kopii lub odpisów: prawo to przysługuje mi także po zakończeniu postępowania.

Ponadto zostałem/am pouczony/a o tym, że na podstawie art. 40 Kodeksu postępowania
administracyjnego  pisma  doręcza  się  stronie,  a  gdy  strona  działa  przez  przedstawiciela-  temu
przedstawicielowi.  Jeżeli  strona  ustanowiła  pełnomocnika,  pisma  doręcza  się  pełnomocnikowi.
Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona
może wskazać  takiego pełnomocnika.  Strona,  która nie  ma miejsca  zamieszkania  lub zwykłego
pobytu  albo  siedziby  w  Rzeczypospolitej  Polskiej  lub  innym  państwie  członkowskim  Unii
Europejskiej,  jeżeli  nie  ustanowiła  pełnomocnika  do  prowadzenia  sprawy  zamieszkałego
w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest
zobowiązana wskazać w Rzeczypospolitej  Polskiej  pełnomocnika doręczeń,  chyba że doręczenie
następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do
doręczeń  przeznaczone  dla  tej  strony  pisma  pozostawia  się  w  aktach  sprawy  ze  skutkiem
doręczenia.

Zostałem/am poinformowany/a, że z aktami w/w sprawy mogę zapoznać się w Miejsko-
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Narolu w godzinach pracy Ośrodka, tj. od poniedziałku
do piątku od godz. 7:30- do godz.15:30.

Ponieważ w powyższej sprawie dostarczone zostały wszystkie dokumenty oświadczam, że
zapoznałem/am się z nimi i nie wnoszę uwagi i wyjaśnień (oświadczeń) w w/w sprawie przed
wydaniem decyzji.

 
……………………………...

                                                                                                                                                         (czytelny podpis)


