
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

(adres)

(telefon)

WNIOSEK

Zalącznik nr I
do Zarządzenia Nr 61.2015

\Vójla Ciminy Imiclno
7, dnia 03 \\TZeŚn ia 20 I Sr.

(miejscowość, data)

Dyrektor .

o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów

edukacyjnych w roku szkolnym 2015/2016

Wnoszę o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników dla:

1 . '. . k .. Imię I nazwls o ucznia .

2. adres zamieszkania .

3. klasa .

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

Stopień Wysokość
Lp. Imię i nazwisko Data urodzenia pokrewieństwa do dochodu

ucznia netto w zł

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



8

9.

10.

Łączny dochód:

Średni dochód na jedną osobę w rodzinie:

Inne okoliczności uzasadniające przyznanie dofinansowania poza kryterium
dochodowym (należy wypełnić tylko, jeżeli uczeń pochodzi z rodziny, w której dochód przekracza
na osobę 574,00 zł netto)

ubóstwo
sieroctwo
bezdomność
bezrobocie
nieoełnoSOrawność
dłunotrwala lub cietka choroba
orzemoc w rodzinie
natrze ba ochronv ofiar handlu ludźmi
notrzeba ochronv macierzyństwa lub wielodzietności
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domoweao, zwłaszcza w rodzinach nieDelnych lub wielodzietnych
alkoholizm lub narkomania
zdarzenia losowe i sytuacie krYzysowe
kieski żywiołowe lub ekoloaiczne

Uzasadnienie wniosku (na/eży wypełnić tylko, jeżeli uczeń pochodzi z rodziny, w której dochód
przekracza na osobę 574,00 zł netto):

Dofinansowanie na zakup podręczników proszę przekazać na rachunek bankowy:



Świadomy odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 L Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zmianami) o składaniu
fałszywych zeznań oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 L o ochronie danych osobowych
U.t. Dz. U. z 2014 L, poz. 1182 ze zmianami), wyrażam zgodę na wykorzystanie
powyższych danych do realizacji programu dofinansowania zakupu podręczników.

Miejscowośc, data Podpis wnioskodawcy

Wykaz wymaganych załączników:
zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub
dodatku do zasiłku rodzinnego w okresie zasiłkowym 2014/2015,
w przypadku niekorzystania ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku
do zasiłku rodzinnego należy przedłożyć dokumenty potwierdzające dochód na członka
rodziny za 2013 L, takie jak przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych (art. 23 ustawy
o świadczeniach rodzinnych t. j. Dz. U. z 2015 L poz. 114),
kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię
psycholog iczno-pedagog iczną,
dowód zakupu podręczników (faktura VAT, rachunek, paragon lub oświadczenie
o zakupie podręczników).

Wypełnia Gminny Zespół Obsługi Szkół w Imielnie z/s w Stawach

Weryfikacja kompletności wniosku: POZYTYWNA D

Obliczenie dochodu:

NEGATYWNA D

L.p, Rodzaj dochodu Kwota w zł,

1

2

3

4

5

6

7

8

Dochód miesięczny w rodzinie wyniósł:

Liczba osób w rodzinie:

Sredni dochód miesięczny na 1osobę w rodzinie wyniósł:



PRZYZNANA KWOTA DOFINANSOWANIA W WYSOKOŚCi ZŁ.

Podpisy członków komisji:

(pieczęć i podpis dyrektora)

Data .
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