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Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

Załącznik Nr 5 do Formularza rekrutacyjnego  
 

 Oświadczenie 

 

Ja, niżej podpisany(a),  

........................................................................................................................................ 

(Imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

Nr PESEL: ...................................................................................................................... 

Świadomy/a o  odpowiedzialności za składanie oświadczeo niezgodnych z prawdą, 
niniejszym oświadczam, że zamieszkuję1  na terenie OSI (Obszar Strategicznej 
Interwencji) następującej  gminy woj. świętokrzyskiego  - (powiat jędrzejowski, gmina 
słupia),  (powiat pioczowski, gmina złota), (powiat opatowski, gmina wojciechowice), 
(powiat jędrzejowski, gmina wodzisław), (powiat buski, gmina wiślica), (powiat 
sandomierski, gmina wilczyce), (powiat starachowicki, gmina wąchock), (powiat 
ostrowiecki, gmina waśniów), (powiat buski, gmina tuczępy), (powiat opatowski, 
gmina tarłów), (powiat staszowski, gmina szydłów), (powiat buski, gmina stopnica), 
(powiat konecki, gmina stąporków),( powiat buski, gmina solec-zdrój), (powiat 
konecki,gmina smyków), (powiat konecki, gmina słupia (konecka),(powiat kazimierski, 
gmina skalbmierz), (powiat włoszczowski, gmina secemin), (powiat sandomierski, 
gmina samborzec), (powiat opatowski, gmina sadowie), (powiat konecki, gmina ruda 
maleniecka),(powiat kielecki, gmina raków), (powiat konecki, gmina radoszyce), 
(powiat włoszczowski, gmina radków), (powiat kielecki, gmina pierzchnica), (, powiat 
buski, gmina pacanów), (powiat staszowski, gmina osiek), (powiat kazimierski, gmina 
opatowiec), (powiat opatowski, gmina opatów), ( powiat staszowski, gmina oleśnica), 
(powiat jędrzejowski, gmina oksa),( powiat sandomierski, gmina obrazów), (powiat 
buski, gmina nowykorczyn), (powiat jędrzejowski, gmina nagłowice), (powiat 
włoszczowski, gmina moskorzew), ( powiat kielecki, gmina mniów),(, powiat 
starachowicki, gmina mirzec), (powiat pioczowski, gmina michałów), (powiat 
jędrzejowski, gmina małogoszcz), (powiat kielecki, gmina łopuszno), (, powiat 
sandomierski, gmina łoniów),(powiat kielecki, gmina łagów), (powiat opatowski, 
gmina lipnik), (powiat ostrowiecki, gmina kunów), ( powiat sandomierski, gmina 
koprzywnica), (powiat włoszczowski, gmina kluczewsko),( powiat sandomierski, 
gmina klimontów), (powiat kazimierski, gmina kazimierza wielka), (powiat opatowski, 
gmina iwaniska),( powiat jędrzejowski, gmina imielno), (powiat konecki,gmina 
gowarczów), (powiat buski, gmina gnojno), ( powiat konecki, gmina fałków), (powiat 
pioczowski, gmina działoszyce), (, powiat sandomierski, gmina dwikozy), (powiat 
ostrowiecki, gmina dmielów), (powiat kazimierski, gmina czarnocin), (, powiat 
kielecki, gmina bodzentyn), (powiat ostrowiecki, gmina bodzechów), (powiat 
skarżyski, gmina bliżyn), (powiat kazimierski, gmina bejsce),(powiat ostrowiecki, 



 

  

gmina bałtów), (.powiat opatowski, gmina badkowice) województwa 
świętokrzyskiego. 

 

Miejsce zamieszkania 

................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 (adres zamieszkania: miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kod) 

 

…………………………….……..                                  ………………………....... 
miejscowość, data                                                                                                        czytelny podpis  kandydata 

 

 

 


