
         Nowe Piekuty, dnia ………………………… 

…………………………………… 
wnioskodawca 

……………………………………. 
adres 

Wniosek  

o przyznanie pomocy finansowej uczniom kl. I – III  i V szkoły podstawowej na zakup podręczników                                                           

na  rok szkolny 2013/2014 

 

1.Dane osobowe rodzica/wnioskodawcy 

Imię  Nazwisko 

PESEL Stan cywilny 

Obywatelstwo Telefon 

Miejsce zamieszkania  

 

2.Dane osobowe uczniów 

Lp. Imię i nazwisko PESEL Rodzaj szkoły do której uczęszcza 

klasa 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

3.Oświadczenie o sytuacji rodzinnej: 

a) Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym 

oraz osiągnęła następujący dochód netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku: 

Lp. Imię i nazwisko Data urodzenia Stopień 

pokrewieństwa 

Miejsce pracy/nauki/źródło dochodu 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

 

 



b) Źródła miesięcznego dochodu netto w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku udokumentowane odpowiednim 

zaświadczeniem: 

1.  wynagrodzenie za pracę …………………………………………………………………….………zł 

2. zasiłek rodzinny i dodatki stałe ……………………………………………………………...………zł 

3. świadczenie pielęgnacyjne ………………………………………………………………………..…zł 

4. zasiłek pielęgnacyjny …………………………………………………………………………….….zł 

5. stałe zasiłki z pomocy społecznej …………………………………………………….……………..zł 

6. zasiłek okresowy z pomocy społecznej ……………………………………………………..………zł 

7. emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne ……………………………………………………………zł 

8. alimenty ……………………………………………………………………………………………..zł 

9. zasiłek dla bezrobotnych …………………………………………………………………………….zł 

10. dochody z prowadzenie działalności gospodarczej ………………………………………………..zł 

11. dodatki mieszkaniowe ………………………………………………………………………..…….zł 

12. inne dochody ………………………………………………………………………………….….. zł 

13. stypendia otrzymywane ze środków publicznych ………………………………………………….zł 

14. gospodarstwo rolne* ………………………………………………………………………………zł 

 

Oświadczam, że łączne dochody wszystkich członków mojej rodziny wspólnie zamieszkującej i prowadzących wspólnie 

gospodarstwo domowe w miesiącu …………………. wynosiły …………….. zł, a więc dochód na 1 osobę w rodzinie wynosi 

……………… zł. 

 

Poza dochodami wymienionymi powyżej  ja i moja rodzina innych dochód nie posiadaliśmy. 

 - miesięczny dochód z gospodarstwa rolnego; liczba ha przeliczeniowych pomnożonych przez 207. 

 

4. Czy rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej? 

 

*Tak      Nie 

 

*Jeśli Tak to proszę dołączyć zaświadczenie z OPS o korzystaniu z pomocy pieniężnej. 

 

5. Nazwa i numer rachunku bankowego, na które winna być przelewana pomoc finansowa na zakup podręczników:                                                 

imię i nazwisko i adres właściciela …………………………………………………………………………….. 

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

Nr rachunku bankowego ………………………………………………………………………………………….. 

 

6. W załączeniu przedkładam następujące dokumenty: 

1. …………………………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………. 

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

5. ……………………………………………………………………………………………………………………. 

6. ……………………………………………………………………………………………………………………. 

7. ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

OŚWIADCZENIE 

1Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb programu pomocy materialnej dla uczniów. 

2. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233§ 1 i§ 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny (Dz. U. z 1997r. Nr 

88, poz. 553) – za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy potwierdzam prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku. 

 

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

miejscowość, data        podpis rodzica (opiekuna prawnego) 


