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Załącznik do zarządzenia Nr 67/2015 

Wójta Gminy Pierzchnica 

z dnia 21 sierpnia 2015r. 

 

 

                                                                                                
WNIOSEK  O  UDZIELENIE POMOCY FINANSOWEJ NA ZAKUP 

PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH 

W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM - 

"WYPRAWKA SZKOLNA"  

w roku 2015 
 

 

Dyrektor 

 

Szkoły Podstawowej 

 

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

 

1.  Dane  wnioskodawcy 

 

Imię i nazwisko: ........................................................................................................................................ 
 

Adres  zamieszkania: ............................................................................................................................... 
 

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

Telefon:................................................................................................................................. ................... 

 

 

2. Dane  dziecka 

 

Imię i nazwisko ............................................................................................................. ........................... 

 

Data i miejsce  urodzenia ............................................................................ .............................................. 

 

Imiona rodziców ............................................................................................................. .......................... 
 

Adres  zamieszkania ................................................................................................................................. 
 

Uczeń będzie uczęszczał do klasy (w roku szkolnym 2015/2016) :  ...................................................................... 
 

 

 

 

3. Nr rachunku bankowego, na który należy przekazać dofinansowanie: 

 

 

 

                         

 

 

 

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

                                podpis  wnioskodawcy 
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4.  Sytuacja  rodzinna  wnioskodawcy 

 

Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób (skład rodziny taki jak do zasiłku 

rodzinnego): 

 

Lp 
 

Nazwisko i imię 
 

Data urodzenia 
 

Miejsce pracy,  

nauki 

 

Stopień pokrewieństwa 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   

 

5.Dochody członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym 2013: 

 

Lp. Członkowie rodziny 

osiągający dochody - 

nazwisko i imię 

Dochód 

opodatkowany 

podatkiem 

dochodowym od 

osób fizycznych 

na zasadach 

ogólnych 
*) 

Dochód 

zadeklarowany z 

działalności 

podlegającej 

opodatkowaniu na 

podstawie przepisów 

o zryczałtowanym 

podatku 

dochodowym od 

niektórych 

przychodów 

osiąganych przez 

osoby fizyczne  

Inny dochód nie 

podlegający 

opodatkowaniu na 

podstawie 

przepisów o 

podatku 

dochodowym od 

osób fizycznych 

(dochód z 

gospodarstwa 

rolnego
**)

, 

stypendia, alimenty, 

świadczenia z 

funduszu 

alimentacyjnego  

Ogółem 

dochód z 

2013r. 

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

 

Razem 

    

 

 *)
Przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych,  

    składki na ubezpieczenia społeczne  oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. 
**)

Sposób wyliczenia dochodu z gospodarstwa rolnego : powierzchnia gospodarstwa rolnego w ha  

     przeliczeniowych x 2869 zł = roczny dochód z gospodarstwa rolnego. 
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6.Ogółem w 2013r. rodzina uzyskała dochód  ……………………. zł. 

 

7.Dochód roczny rodziny po odliczeniu wypłaconych alimentów na rzecz innych osób (jeżeli ktoś z  

   członków rodziny płaci alimenty - jeżeli nie płaci nikt alimentów przepisać dochód z pkt 6)      

   …………………. zł. 

 

8.Miesięczny dochód rodziny (dochód roczny z pkt 7 podzielony przez 12 miesięcy) …………………….. zł. 

 

9.Miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę wyniósł (pkt 8 podzielony przez liczbę osób  

   wykazaną w pkt 4)     ……………………….. zł. 
 

Postępowanie w przypadku utraty lub uzyskania przychodu. 

Utrata dochodu - oznacza to utratę dochodu spowodowaną:  
a)  uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, 

b)  utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

c)  utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o 

dzieło, 

d)  utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia 

kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent 

przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, 

e)  wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu 

art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 

672, z późn. zm.), 

f)  utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po 

utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

9)  utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych 

świadczeń; 
oznacza, że wyliczony dochód roczny rodziny za 2013 rok pomniejsza się o dochód utracony.  

 

 Uzyskaniu dochodu - oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane: 

a)  zakończeniem urlopu wychowawczego, 

b)  uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

c)  uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie 

umowy o dzieło, 

d)  uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia 

kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent 

przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, 

e)  (uchylona) 

f)  rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania, 

g)  (uchylona) 

h)  uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, 

przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. 

należy udokumentować zaświadczeniem o uzyskanym  dochodzie netto za drugi miesiąc (np.  rozpoczęcie 

pracy w styczniu to  zaświadczenie o dochodzie za miesiąc luty) 
 

10. Dochód utracony ……………………….. zł. 

 

11.Roczny dochód rodziny po odliczeniu utraconego dochodu  ……………………. zł. 

 

12.Miesięczny dochód na osobę w rodzinie po odliczeniu utraconego dochodu (dochód z pkt 11 podzielony przez 12  

     miesięcy i liczbę osób z punktu 4) ……………………….zł. 

 

13.Dochód uzyskany ………………………… zł., dochód na jednego członka rodziny …………………….. zł. 

 

14.Miesięczy dochód na osobę w rodzinie  po doliczeniu uzyskanego dochodu (kwota pozycja 12 plus kwota  na  

     jednego członka rodziny z pkt 13) …………………………… zł. 

 

 

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego ( Dz.U. z 1997r. Nr 88, poz. 533 z późn.zm.) za zeznanie 

nieprawdy lub  zatajenie prawdy oświadczam, że podane wyżej  informacje dotyczące składu mojej  rodziny  żyjącej we 

wspólnym  gospodarstwie domowym oraz dane dotyczące  dochodów uzyskiwanych przez jej członków są kompletne 

i zgodne ze stanem  faktycznym. Prawdziwość danych zamieszczonych w niniejszym  oświadczeniu potwierdzam  

własnoręcznym podpisem.  

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1412997:part=a14%28a%29u1%28d%29:ver=2&full=1
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, dla celów związanych z Rządowym 

programem pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna” . 

 

 

......................................................                                                             ............................................................. 
          / miejscowość, data /                     nazwisko i imię wnioskodawcy,  jednego 

                      z rodziców lub  opiekuna  prawnego 

           /czytelny podpis / 

 

 
 W przypadkach określonych  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i wykraczających poza kryterium dochodowe 

należy do wniosku dołączyć  uzasadnienie.  

 W przypadku ucznia niepełnosprawnego należy dołączyć  kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego 
 

Załączniki: 

 

1. Zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy o pobieraniu zasiłku 

rodzinnego. 

 

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

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

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

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

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

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

8. …………………………………………………………………………………………………………… 

9. …………………………………………………………………………………………………………… 

 


