
                                                                                       Załącznik  Nr 1 

                                                                                     do Zarządzenia Wójta Gminy Sławno Nr 48/2013 

                                       z  dnia 22lipca 2013r. 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY W FORMIE  DOFINANSOWANIA ZAKUPU 

PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH 

 

 

  

                                                                                                 Do Dyrektora 

        

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

                                                                                                                              (nazwa szkoły) 

                                                                                          w   ………………………………………………………. 

 

1. Wnioskuję o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych.  
      2.   Dane ucznia/uczniów: 

L.p. 

 

Imię i nazwisko ucznia 

 

 

Klasa 

w roku szk. 
2013/2014 

 

Data 

urodzenia 

1    

2    

3    

4.    

 

 

Imiona i nazwiska rodziców…………………………………………………………….  

      Miejsce zamieszkania …………………………………………………………………. 

Nr telefonu ………………………… 

 

 



 

3. Stan rodzinny (osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym): 

 

Lp. 

 

Imię i nazwisko 

 

Data urodzenia 

Stopień 
pokrewieństwa 

 

Źródło dochodu 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie  danych osobowych zawartych  

2. we wniosku w celach wynikających z przyznawania pomocy w formie dofinansowania zakupu 

podręczników szkolnych  dla  uczniów,  ich udostępniania osobom trzecim oraz ich ewentualnego 

przetwarzania przez osoby trzecie w celach wynikających z przyznawania pomocy w formie 

dofinansowania zakupu podręczników szkolnych  dla uczniów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) 

3. Oświadczam, że żadna z osób wymienionych w pkt. 3  nie prowadzi działalności gospodarczej.  

4. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 

Karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88, poz. 553 ze zm.) „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w 

postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje 

nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.” oświadczam, że 

w/w dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

5. Przyznaną pomoc proszę przekazać przelewem na mój rachunek bankowy nr: 
                                                                                                                                    

 

   

                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

.................................dnia ............................                                     …………......................................... 

(miejscowość)                                                                                           (podpis składającego wniosek) 

   



4. Do wniosku załączam:
1/ 

1) zaświadczenie o wysokości dochodu   netto  z zakładu  pracy……………………………. 

2) odcinek emerytury lub renty oraz ostatnią decyzję z tego tytułu……………………….. 

3) zaświadczenie z PUP o przyznanych  zasiłkach………………………………………. 

4) zaświadczenie o posiadaniu  (nie posiadaniu) ziemi 
2/

…………………………………………………… 

5) zaświadczenie o wysokości świadczenia rodzinnego wraz z dodatkami (OPS) 

6)    potwierdzenie otrzymywania (płacenia) alimentów 
2/

…………………………………. 

7)    potwierdzenie otrzymywania świadczenia z powodu odbywania przez członka  gospodarstwa  domowego          

służby wojskowej lub zastępczej………………………………. 

8)   inne periodycznie otrzymywane dochody, zwłaszcza z najmu, praw autorskich lub  wykonywania wolnych 

zawodów………………………………………………………….. 

9)    potwierdzenie otrzymywania świadczenia pomocy społecznej………………………… 

10)  potwierdzenie otrzymywania dodatku mieszkaniowego……………………………….. 

11)…………..…………………………………………………………………… 

         (wymienić inne załączniki potwierdzające uzyskiwane dochody) 

 

Uwaga! W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń 

pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, zamiast w/w 

dokumentów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie 

zasiłku stałego lub okresowego.  

 

1/ dla poz. 1,2,3,4,5,7,9,10,11, dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku  lub   

w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony; w przypadku nie 

pobierania lub nie opłacania danego świadczenia wpisać nie pobieram lub nie płacę 

 

2/ niepotrzebne skreślić 

 

 


