
WNIOSEK 

O dofinansowanie zakupu podręczników  

w ramach programu pomocy uczniom „Wyprawka Szkolna” 

 

1. Dane osobowe ucznia  

Imiona i nazwisko ucznia 

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

Adres zamieszkania ucznia 

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

Data i miejsce urodzenia ucznia  

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

Imiona i nazwisko rodziców ucznia bądź opiekunów prawnych 

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

Telefon kontaktowy 

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

 

 

2. Informacje o szkole 

Nazwa i adres szkoły 

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

Klasa, do której uczęszcza uczeń  

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

 

 

3. Preferowana forma dofinansowania (pomoc może być udzielana w jednej formie).: 

o Dofinansowanie do zakupu podręczników dla klasy  ……..Szkoły ……….……………. 

 

 

4. Załączniki 

1. Dane dotyczące gospodarstwa  

2. Dokumenty potwierdzające dochody członków rodziny  

 Zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów uzyskanych w 

miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku; 

 Odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku; 

 W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej 

opodatkowanej na zasadach ogólnych, określonych w przepisach o 

podatku dochodowym- zaświadczenie wydane przez naczelnika 

właściwego urzędu skarbowego  określającego wysokość dochodu; 



 W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej na 

zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku 

dochodowym – zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego 

urzędu skarbowego zawierające informacje o formie opodatkowania  oraz 

dowody opłacania składek w ZUS; 

 W przypadku prowadzenia działalności rolniczej – zaświadczenie 

właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w 

hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym a 

albo nakaz płatniczy za ten rok; 

 Zaświadczenie o wysokości pobieranego zasiłku rodzinnego i innych 

świadczeń pobieranych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; 

 Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające rejestrację 

oraz wysokość otrzymywanego zasiłku; 

 Wyrok Sądowy o przyznanych alimentach na dzieci lub zaświadczenie 

Komornika Sądowego o braku możliwości egzekucji alimentów  bądź 

oświadczenie otrzymywania dobrowolnych alimentów (wyciąg bankowy, 

przekaz pocztowy); 

 Zaświadczenie uczelni o wysokości otrzymanego stypendium(w przypadku 

osób studiujących); 

 Zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie z innych 

źródeł w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oświadczenie 

Świadomy odpowiedzialności karnej , w przypadku podania nieprawdziwych danych, 

oświadczam, że przedstawione informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 23 ust 1 pkt 1 i art. 27 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 101, poz. 926  z późń. Zm) 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez szkołę i Urząd Gminy w 

Załuskach. 

 

 

      ……………………………………………………………………. 

        Data i podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

Dane dotyczące gospodarstwa domowego 

Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób , 

pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.  

(Do niniejszego oświadczenia należy dołączyć odrębne zaświadczenie o dochodach dla każdej z niżej 

wymienionej osoby) 

 

Lp. Imię i Nazwisko Data 
urodzenia 

Miejsce  
pracy/ nauki 

Stopień 
pokrewieństwa 

Wysokość 
dochodu 
(zł) 

      

      

      

      

      

      

      

 

 


