REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Urzędu Gminy BLIŻYN
prowadzony na podstawie:



art. 36a ust. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.)
Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora
bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych ( Dz.U. 2015 poz. 719)

Lp.

Administrator Danych: Wójt Gminy Bliżyn
Miejscowość : Bliżyn ulica Kościuszki 79a REGON 000532027
Nazwa zbioru
Podstawa prawna do Powierze Cel przetwarzania
prowadzenia zbioru
nie:
danych
nazwa
podmiot
u, adres

Rejestracja w 1999 roku
1
AKTA
URZĘDU Ustawa z dnia 29 września STANU CYWILNEGO 1986 r. Prawo o aktach
stanu cywilnego
W BLIŻYNIE

Opis
kategorii
osób,
których
dane
dotyczą

Dopełnienie
Osoby
obowiązków
fizyczne
określonych
w
przepisach prawa

Sposób
zbierania ,
udostępniani
a danych

Zakres danych
przetwarzanych

Odbiorcy
danych
państwa
trzeciego

Głownie od Nazwiska i imiona
Nie dotyczy
Imiona
rodziców
osób których
Data urodzenia
dotyczą
Adres zamieszkania
Numer ewidencyjny PESEL
Wykształcenie
Seria i numer dowodu
osobistego
Nazwisko: panieńskie, z
poprzedniego małżeństwa,
rodowe
Miejsce urodzenia
Data
i
numer
aktu:
urodzenia,
małżeństwa,
zgonu
Płeć
Stan cywilny
Data i miejsce zawarcia
małżeństwa
Miejsce wystawienia i numer
aktu urodzenia żony, męża
Data,
godzina,
miejsce
zgonu, odnalezienia zwłok,
Nazwisko, imię, adres osoby
zgłaszającej zgon
Miejsce wydania dowodu
osobistego
Imię nadane z urzędu

2

3

4

Data i numer orzeczenia
sądu ustalającego ojcostwo,
zaprzeczającego ojcostwo,
przysposabiającego dziecko
Imię i nazwisko osoby
przysposabiającej dziecko
Zmiana nazwiska dziecka
Data zgonu męża matki
Nazwisko rodowe matki i
ojca mężczyzny
Nazwisko rodowe matki i
ojca kobiety
Data unieważnienia aktu
małżeństwa,
urodzenia,
zgonu
Data
rozwiązania
poprzedniego małżeństwa,
rozwodu
od nazwiska i imiona
Nie dotyczy
Adres zamieszkania

ZEZWOLENIA
NA Ustawa
z
dnia
26
SPRZEDAŻ NAPOJÓW października 1982 r. o
wychowaniu w trzeźwości
ALKOHOLOWYCH
i
przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (tj. Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1231 z
późn. zm.)
WYMIAR PODATKÓW Ustawa z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych
Ustawa z dnia 15 listopada
1984 r o podatku rolnym
Ustawa z dnia 28 września
1991 o lasach

Dopełnienie
obowiązków
określonych
w
przepisach prawa

głównie
osób,
których
dotyczą

Dopełnienie
obowiązków
określonych
w
przepisach prawa

Głównie od nazwiska i imiona
osób których Imiona rodziców
dotyczą
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Numer ewidencyjny PESEL
Stan majątkowy podatnika

Nie dotyczy

REJESTR WYDANYCH
DECYZJI
O
WARUNKACH
ZABUDOWY
I
ZAGOSPODAROWANI

Dopełnienie
obowiązków
określonych
w
przepisach prawa

głównie
osób,
których
dotyczą,

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994
r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z
1999 r. Nr 15, poz. 139 z
późn. zm.)

od Nazwiska i imiona
Adres zamieszkania

5

6

7

A TERENU
REJESTR DECYZJI O Ustawa z dnia 7 lipca 1994
POZWOLNIU
NA r. Prawo budowlane (Dz.
BUDOWĘ
U. Nr 89, poz. 414 z
późn.zm)
Porozumienie z dnia 27
sierpnia 1990 r. zawarte
pomiędzy Kierownikiem
Urzędu Rejonowego w
Końskich a Zarządem
Gminy w Bliżyn
Ewidencja ludności i Ustawa z dnia 10 kwietnia
dowody osobiste
1974 r o ewidencji
ludności
i
dowodach
osobistych (Dz. U. z 1984
r. Nr 32, poz. 174 z późn.
zm.)

Ewidencja Gruntów i Ustawa z dnia 17 maja
budynków
Gmina 1989 r. Prawo geodezyjne
Bliżyn
i kartograficzne (Dz. U. Nr
30, poz.163 z późn. zm.)

2005
8
System
informacji Ustawa z dnia 19 lutego
oświatowej
2004 r. o systemie
informacji oświatowej (Dz.
U. Nr 49, poz. 463 z późn.
zm.).

Dopełnienie
obowiązków
określonych
w
przepisach prawa

głównie
osób,
których
dotyczą

od Nazwiska i imiona
Adres zamieszkania

Dopełnienie
Mieszkańcy
obowiązków
gminy
określonych
w Bliżyn
przepisach prawa

Od
osób Nazwiska i imiona
Nie dotyczy
których
Imiona
rodziców
data
dotyczą
urodzenia
Adres zamieszkania
Numer ew., PESEL
miejsce pracy,
zawód
wykształcenie
seria i numer dowodu
osobistego
obywatelstwo
pleć
nazwisko rodowe

Dopełnienie
obowiązków
określonych
w
przepisach prawa.

głównie
osób,
których
dotyczą,

Dopełnienie
Pracownicy
obowiązków
oświaty
określonych
w
przepisach prawa

Głownie
z Numer ewidencyjny PESEL
innych źródeł Miejsce pracy
Zawód
wykształcenie
Wynagrodzenie

od

nazwiska i imiona
adres zamieszkania
lub pobytu,
imiona rodziców,
numer ewidencyjny
PESEl

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

9

Rozporządzenie MEN i S w
sprawie
szczegółowego
zakresu danych w bazach
danych
oświatowych,
zakresu
danych
identyfikujących podmioty
prowadzące bazy danych
oświatowych, terminów
przekazywania
danych
między bazami danych
oświatowych oraz wzorów
wydruków
zestawień
zbiorczych
Dokumentacja osób Ustawa z dnia 7 września
ubiegających się o 1991 r. o systemie oświaty
stypendium i zasiłku (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
szkolnego
poz. 2572 z późn. zm.)

2007
10
Zezwolenia
na Ustawa z dnia 16 kwietnia
usuwanie drzew i 2004 r. o ochronie
krzewów
przyrody (Dz. U. Nr 92,
poz. 880 z późn. zm.)
ustawa z dnia 31 stycznia
1980 r. o ochronie i
kształtowaniu środowiska
(dz. U. z 1994 nr 49, poz.
196 z późn. zm).
11
Rejestr
skarg
i Ustawa z dnia 14 czerwca
wniosków
1960r.
Kodeks
Postępowania
Administracyjnego (Dz. U.
z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z
późn. zm.)
12
Oświadczenia
Ustawa z dnia 8 marca
majątkowe
1990 r. o samorządzie

Rok urodzenia
Wymiar pracy
Płeć
Obowiązki nieobecności w
pracy
Kwalifikacje
Stopnie
awansu
zawodowego

Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społeczn
ej
w
Bliżynie

Dopełnienie
Uczniowie,
obowiązków
rodzice lub
określonych
w opiekunowi
przepisach prawa
e prawni

Wyłącznie os Nazwiska i imiona
osób,
Imiona rodziców
których
Data urodzenia
dotyczą
Miejsce urodzenia
Adres zamieszkania
Miejsce pracy

Nie dotyczy

Dopełnienie
Osoby
obowiązków
fizyczne
określonych
w
przepisach prawa

Głównie od Nazwiska i imiona
osób których Adres zamieszkania
dotyczą

Nie dotyczy

Dopełnienie
Osoby
Wyłącznie od Nazwiska i imiona
obowiązków
wnoszące
osób których Adres zamieszkania
określonych
w skargi
i dotyczą
Numer telefonu
przepisach prawa
wnioski

Nie dotyczy

Dopełnienie
obowiązków

Nie dotyczy

Osoby
składające

Wyłącznie od Nazwiska i imiona
osób których Data urodzenia

gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.)

określonych
w oświadczeni
przepisach prawa
a
majątkowe

Ustawa z dnia 21 listopada
i 1967 r. o powszechnym
obowiązku
obrony
Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2004 Nr 241 poz.
2416 z późn. zm.)

Dopełnienie
Poborowi
obowiązków
przedpobor
określonych
w owi
przepisach prawa

13

Rejestr
przedpoborowych
poborowych

14

Dane
osobowe
przetworzone
w
związku
ze
stosowaniem ustawy
o
zamówieniach
publicznych.

Ustawa z dnia 29 stycznia
1994 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2007
r. Nr 223, poz. 1655 z
późn. zm.)

15

Tytuły wykonawcze

Ustawa z dnia 17 czerwca
1966r. o postępowaniu
egzekucyjnym
w
administracji (Dz. U z
2005r. Nr 229, poz. 1954 z
późn. zm.)

16

Wpływająca
wychodząca
korespondencja

i Ustawa z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.)

dotyczą

Miejsce urodzenia
Adres zamieszkania
Miejsce pracy
Zawód
Numer telefonu
Nazwiska i imiona
Nie dotyczy
Imiona rodziców
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Numer ewidencyjny PESEL
Zawód
Wykształcenie
Seria i numer dowodu
osobistego

Dopełnienie
przedsiębio
obowiązków
rcy
określonych
w
przepisach prawa

Głownie od Nazwiska i imiona
Nie dotyczy
osób których Imiona rodziców
dotyczą
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Miejsce pracy
Zawód
Wykształcenie
Seria i numer dowodu
osobistego
Dopełnienie
Osoby
Głownie od Nazwiska i imiona
Nie dotyczy
obowiązków
zalegające z osób których Imiona rodziców
określonych
w opłatami
dotyczą
Data urodzenia
przepisach prawa
względem
Miejsce urodzenia
gminy
Adres zamieszkania
Bliżyn
Numer ewidencyjny PESEL
Miejsce pracy
Zawód
Dopełnienie
Osoby
Głownie od Nazwiska i imiona
obowiązków
otrzymujące osób których Adres zamieszkania
określonych
w koresponde dotyczą
przepisach prawa
ncję
wychodzącą

Nie dotyczy

17

Uzależnienia

Ustawa o wychowaniu w
trzeźwości
i
przeciwdziałaniu
alkoholizmowi z dnia
26.10.1982 r. (Dz.U. z
2002 Nr 147 poz.1231 z
poźn. zm)
Ustawa o przeciwdziałaniu
narkomanii z dnia 29 lipca
2005 r. (Dz.U. Nr 179, poz.
1485 z późn.zm)

18

Ochrona środowiska, Ustawa z dnia 13 września
utrzymanie porządku i 1996 r. o utrzymaniu
czystości w gminie
czystości i porządku w
gminach (Dz. U. 2005 r. Nr
236 poz. 2008 z późn. zm.)

z
urzędu.
Osoby
przysyłające
lub
składające
osobiście
pisma
do
urzędu
Dopełnienie
Osoby
Głownie od
obowiązków
zgłaszające, osób których
określonych
w osoby
dotyczą
przepisach prawa
zgłaszane,
członkowie
ich rodzin
oraz inne
wnioskujące
o podjęcie
działań
związanych
z
profilaktyką
,
rozwiązywa
nie
problemów
alkoholowy
ch
i
promocją
zdrowia

Nazwiska i imiona
Nie dotyczy
Imiona rodziców
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Adres zamieszkania lub
pobytu
Numer PESEL
NIP
Miejsce pracy
Zawód
Wyksztalcenie
Seria i numer dowodu
osobistego
Numer telefonu
Stan zdrowia
nałogi

Dopełnienie
Właściciele, Głownie od Nazwiska i imiona
obowiązków
współwłaści osób których Adres zamieszkania
określonych
w ciele,
dotyczą
przepisach prawa
użytkownicy
wieczyści
nieruchomo
ści

Nie dotyczy

19

20

21

22

23

24

Informacje
o Ustawa z dnia 27 kwietnia
wyrobach
2001 r. Prawo ochrony
zawierających azbest
środowiska (Dz. U. 2006 r.
Nr 129 poz. 902 z późn.
zm)
Ustawa z dnia 19 czerwca
1997
r.
o
zakazie
stosowania
wyrobów
zawierających azbest (Dz.
U. 2004 r. Nr 3 poz. 20 z
późń. zm.)
Numeracja
Ustawa z dnia 17 maja
porządkowa
1989 r. Prawo geodezyjne
nieruchomości
i kartograficzne (Dz. U.
2005 r. Nr 240 poz. 2027).

Dopełnienie
Właściciele , Głównie od Nazwiska i imiona
obowiązków
zarządcy i u osób których Adres zamieszkania
określonych
w użytkownicy dotyczą
Numer telefonu
przepisach prawa
miejsc, w
których był
lub
jest
wykorzysty
wany azbest

Nie dotyczy

Dopełnienie
Właściciele
obowiązków
nieruchomo
określonych
w ści
przepisach prawa

Głównie od Nazwiska i imiona
osób których Adres zamieszkania
dotyczą

Nie dotyczy

Wyłączenia gruntów z Ustawa z dnia 3 lutego
produkcji rolnej
1995 r. o ochronie
gruntów rolnych i leśnych
(Dz. U. 2004 r. Nr 121 poz.
1266 z późn. zm.)
Nagrody i odznaczenia Ustawa Karta Nauczyciela
resortowe

Dopełnienie
Właściciele
obowiązków
gruntów
określonych
w
przepisach prawa

Głównie od Nazwiska i imiona
osób których Adres zamieszkania
dotyczą

Nie dotyczy

Dopełnienie
obowiązków
określonych
w
przepisach prawa

Nie dotyczy

Projekty
organizacyjne
podległych szkół i
placówek
oświatowych
Sprawy
dotyczące
obronności

Ustawa z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. 2004 r. Nr 256 poz.
2572 z późn. zm.)

Dopełnienie
nauczyciele
obowiązków
określonych
w
przepisach prawa

Nazwiska i imiona
Imiona rodziców
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Adres zamieszkania
Miejsce pracy
Zawód
Wykształcenie
Głównie
z Nazwiska i imiona
innych źródeł Miejsce pracy
Zawód
Wykształcenie

Ustawa z dnia 21 listopada
1967 r. o powszechnym
obowiązku
obrony
Rzeczypospolitej Polskiej

Dopełnienie
Osoby
obowiązków
fizyczne
określonych
w
przepisach prawa

Głównie
z Nazwiska i imiona
innych źródeł Imiona rodziców
Data urodzenia
Adres zamieszkania

Nie dotyczy

Nie dotyczy

25

(Dz. U. 2004 r. Nr 241 poz.
2416 z późn. zm.)
Wnioski
o Ustawa z dnia 21 sierpnia
sporządzenie
1997 r. o gospodarce
miejscowego
planu nieruchomościami (Dz. U.
zagospodarowania
z 2004 r. Nr 261, poz. 2603
przestrzennego
i z
późn.
zm.)
lokalizacji inwestycji
ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2006
r. Nr 129, poz. 902 z późn.
zm.)

Dopełnienie
Osoby
obowiązków
fizyczne
określonych
w wnioskujący
przepisach prawa
w sprawach
dotyczących
przeznaczen
ia
i
zagospodar
owania
terenu

Miejsce pracy
Numer telefonu
Głównie od Nazwiska i imiona
osób których Numer telefonu
dotyczą

Nie dotyczy

Ustawa o planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym
26

Realizacja obowiązku Ustawa z dnia 7 września
nauki
1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. 2004 r. Nr 256 poz.
2572 z późn. zm.)

27

Sprawy
dotyczące Ustawa z dnia 21 marca
zajęcia
pasa 1985 r. o drogach
drogowego
publicznych (Dz. U. z 2007
r. Nr 19 poz. 115 z późn.
zm.)

28

Awans
zawodowy Ustawa z dnia 26 stycznia
nauczycieli
1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. 2006 r. Nr 97 poz.
674 z późn. zm.)

Dopełnienie
Dzieci
i Głównie od
obowiązków
młodzież , osób których
określonych
w opiekunowi dotyczą
przepisach prawa
e prawni

Nazwiska i imiona
Imiona rodziców
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Adres zamieszkania
Dopełnienie
Osoby
Głównie od Nazwiska i imiona
obowiązków
występując osób których Adres zamieszkania
określonych
w e
z dotyczą
Numer telefonu
przepisach prawa
wnioskiem
o
zajecie
pasa
drogowego
Dopełnienie
Nauczyciele Głównie od Nazwiska i imiona
obowiązków
ubiegający
osób których Data urodzenia
określonych
w się o awans dotyczą
Miejsce urodzenia
przepisach prawa
zawodowy
Adres zamieszkania
Miejsce pracy
Zawód
Wykształcenie
Numer telefonu

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

29

Skazani
na Ustawa z dnia 6 czerwca
wykonywanie pracy
1997 r. Kodeks karny
wykonawczy (Dz.U. z 1997
r. Nr 90 poz. 557 z późn.
zm. )

30

Ewidencja zbiorników
bezodpływowych,
przydomowych
oczyszczalni ścieków
oraz umów zawartych
na
odbieranie
odpadów
komunalnych
oraz
właścicieli
nieruchomości

Ustawa z dnia 13 września
1996r.
o
utrzymaniu
czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2005r.
Nr 236, poz. 2008 z późn.
zm.)

2009
31
Gospodarka
Ustawa o utrzymaniu
odpadami w Gminie porządku w gminach z
Bliżyn
dnia 13 września 1996 r.
(Dz. U. z 2005 r. nr 236
poz. 2008 z póź. zm.)
2013
32
Radni Gminy Bliżyn
Ustawa z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 594)
33

Decyzje
środowiskowe

Ustawa z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.)
Ustawa o udostępnianiu
informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie

Dopełnienie
Osoby
obowiązków
skazane
określonych
w prawomocn
przepisach prawa
ym
orzeczenie
m sądu
Dopełnienie
Właściciele,
obowiązków
współwłaści
określonych
w ciele,
przepisach prawa
użytkownicy
wieczyści
nieruchomo
ści

Wyłącznie z Nazwiska i imiona
innych źródeł Imiona rodziców
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Adres zamieszkania

Nie dotyczy

Głównie od Nazwiska i imiona
osób których Adres zamieszkania
dotyczą

Nie dotyczy

Dopełnienie
Właściciele
obowiązków
nieruchomo
określonych
w ści
przepisach prawa

Od
osób Nazwiska i imiona
których
Adres zamieszkania
dotyczą

Nie dotyczy

Dopełnienie
Radni gminy Od
osób Nazwiska i imiona
Nie dotyczy
obowiązków
Blizyn
których
Data urodzenia
określonych
w
dotyczą
Adres zamieszkania
przepisach prawa
Zawód
Numer telefonu
Dopełnienie
Osoby
Od
osób Nazwiska i imiona
Nie dotyczy
obowiązków
składające
których
Adres zamieszkania
określonych
w wnioski o dotyczą
Seria i numer dowodu
przepisach prawa
wydanie
osobistego
decyzji
Numer telefonu
środowisko
wej

34

Podziały geodezyjne

środowiska oraz ocenach
oddziaływania
na
środowisko z dnia 3
października 2008r.
Ustawa z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.)

Dopełnienie
Osoby które Od
osób Nazwiska i imiona
obowiązków
złożyły
których
Adres zamieszkania
określonych
w wnioski o dotyczą
Numer telefonu
przepisach prawa
podział
geodezyjny

Nie dotyczy

Dopełnienie
Osoby które Od
osób Nazwiska i imiona
obowiązków
złożyły
których
Adres zamieszkania
określonych
w wnioski o dotyczą
pobytu
przepisach prawa
wypis
i
Numer telefonu
wyrys
z
miejscoweg
o
planu
zagospodar
owania
przestrzenn
ego

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 14 czerwca
1960
r.
Kodeks
postępowania
administracyjnego (Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z
późn.
zm.)
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Ustawa o gospodarce
nieruchomościami z dnia
21 sierpnia 1997 r
Wypisy i wyrysy z Ustawa z dnia 8 marca
miejscowego
planu 1990 r. o samorządzie
zagospodarowania
gminnym (Dz. U. z 2001 r.
przestrzennego
i Nr 142, poz. 1591 z późn.
informacje o terenie
zm.)
Ustawa o planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r.

2014
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Rejestr
Ustawa z dnia 29 września
korespondencji
1986 r. Prawo o aktach
wpływającej
do stanu cywilnego (Dz. U. z
Urzędu
Stanu 2011 r. Nr 212, poz. 1264 z
Cywilnego
późn. zm.)
2015

Ewidencja
korespondencji

Osoby
Od
osób Nazwiska i imiona
których
których
Adres zamieszkania
dotyczą
dotyczą
pobytu
akta stanu
cywilnego

lub

Nie dotyczy
lub
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Ewidencja ludności i Ustawa z dnia 10 kwietnia
dowody osobiste
1974 r o ewidencji
ludności
i
dowodach
osobistych (Dz. U. z 1984
r. Nr 32, poz. 174 z późn.
zm.)

2016 r.
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KARTA
RODZINY

DUŻEJ Ustawa z dnia 5 grudnia Gminny
2014 r. o Karcie Dużej Ośrodek

Dopełnienie
Mieszkańcy
obowiązków
gminy
określonych
w Bliżyn
przepisach prawa

Od
osób Nazwiska i imiona
których
Imiona
rodziców
data
dotyczą
urodzenia
Adres zamieszkania
Numer ew. PESEL
miejsce pracy,
zawód
wykształcenie
seria i numer dowodu
osobistego
obywatelstwo
pleć
nazwisko rodowe
imię i nazwisko rodowe ojca
numer ew. ojca
imię i nazwisko rodowe
matki
numer ew. matki
usc i numer aktu urodzenia
stan cywilny
nazwisko
i
imię
współmałżonka,
numer ew. współmałżonka,
data zawarcia małżeństwa
usc
i
numer
aktu
małżeństwa,
organ wydający dowód
osobisty,
obowiązek
wojskowy
stopień wojskowy
nazwa i numer dokumentu
wojskowego
data zgonu, usc i numer aktu
zgonu

Dopełnienie
obowiązków

Od
osób Nazwiska i imiona
których
data urodzenia

Osoby
ubiegające

Nie dotyczy

Rodziny
poz.183

Dz.U.z

2014 Pomocy
określonych
w się
o dotyczą
Społeczn przepisach prawa
świadczenia
ej
w
Bliżyni
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POMOC PUBLICZNA

40

OCENA
PRACY ustawa z dnia 26 stycznia
DYREKTORÓW
1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 674 z późn. zm.)
ustawa z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.)
Zaświadczenia
o Ustawa z dnia 29 sierpnia
posiadaniu/nieposiad 1997
r.
Ordynacja
aniu gruntu
podatkowa (Dz. U. z 2012
r. poz. 749 z późn. zm.)
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Ustawa z dnia 30 kwietnia
2004 o postępowaniu w
sprawach
dotyczących
pomocy publicznej

Podatek od środków Ustawa z dnia 12 stycznia
transportu
1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (Dz. U.
Z 2014 r. poz. 849 z późn
zm.).

miejsce urodzenia
Adres zamieszkania
Numer ew. PESEL
miejsce pracy,
seria i numer dowodu
osobistego
numer telefonu
STAN ZDROWIA
Dopełnienie
Osoby
Od
osób Nazwiska i imiona
Nie dotyczy
obowiązków
ubiegające
których
Data urodzenia
określonych
w się o pomoc dotyczą
Adres
przepisach prawa
publiczną
PESEL,
Dopełnienie
Dyrektorzy
obowiązków
szkół
określonych
w
przepisach prawa

Od
osób Imię i nazwisko
których
Data urodzenia
dotyczą
Wykształcenie
Staż pracy

Nie dotyczy

Dopełnienie
Osoby
obowiązków
fizyczne
i
określonych
w prawne
przepisach prawa
występując
e
o
zaświadcze
nie
o
posiadaniu
lun
nieposiadan
iu gruntu
Dopełnienie
podatnicy
obowiązków
określonych
w
przepisach prawa

Od
osób Nazwiska i imiona
których
PESEL
dotyczą
Adres

Nie dotyczy

Od
osób Nazwiska i imiona
których
PESEL
dotyczą
imiona rodziców
adres
data urodzenia
Inne:

Nie dotyczy

Dane dotyczące przedmiotu
opodatkowania
Informacje
dotyczące
ciągników
siodłowych
i
balastowych
Masa własna, ładowność
Liczba
pojazdów
Numer rejestracyjny, VIN
marka, typ, model rok
produkcji
Data
nabycia,
zbycia
Wpływ pojazdu silnikowego
na środowisko naturalne
2017
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Dowóz
uczniów
niepełnosprawnych
do
placówki
oświatowej
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Nauczanie
indywidualne

Ustawa z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty
(t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty
(t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.)

Dopełnienie
Uczniowie
obowiązków
posiadający
określonych
w orzeczenia
przepisach prawa
o potrzebie
kształcenia
specjalnego
, rodziców /
opiekunów
prawnych z
którymi
zawierane
są umowy
Dopełnienie
Dzieci
i
obowiązków
uczniowie z
określonych
w placówek
przepisach prawa
oświatowyc
h
dla
których
gmina
Bliżyn jest
organem
prowadzący
m
wymagające

Od
osób Nazwiska i imiona
których
imiona rodziców
dotyczą
adres
data urodzenia
PESEL
stan zdrowia

Nie dotyczy

Od
osób Nazwiska i imiona
Nie dotyczy
których
Imiona rodziców
dotyczą
Data urodzenia miejsce
urodzenia
Adres zamieszkania lub
pobytu
Stan zdrowia
Orzeczenia
o
stopniu
niepełnosprawności
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AKTY NOTARIALNE

Ustawa z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U.
2010 r. Nr 102 poz. 651 z
późn. zm.)

stosowania
indywidualn
ej
organizacji
nauki
i
metod
pracy
Dopełnienie
Właściciele i z
innych
obowiązków
użytkownicy źródeł
niż
określonych
w wieczyści
osoba, której
przepisach prawa
dane
dotyczą.

nazwiska i imiona,
imiona rodziców,
data urodzenia
miejsce urodzenia
adres
zamieszkania
lub
pobytu
numer ewidencyjny PESEL,
Numer
Identyfikacji
Podatkowej
seria i numer dowodu
osobistego

Rejestr prowadzony przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji założony 20.05.2015 r.
Sporządził Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Marzena Jeżewska

