
Załącznik do Zarządzenia Nr 80/2015  
Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin   
z dnia 14 lipca 2015r.                                                                                                                                                                 

 
 

……………………………… 
(miejscowość i data)  

Dane wnioskodawcy 
 
…………………………………………………………………….. 
(nazwisko i imię) 
 
…………………………………………………………………….. 
(adres zamieszkania: ulica, nr, kod pocztowy, miasto) 

 
…………………………………………………………………… 

(telefon)                            Do DYREKTORA 
         szkoły 

na terenie Gminy i Miasta 
Żuromin                                                                                                                         

WNIOSEK 
o przyznanie pomocy w ramach Rządowego programu 

pomocy uczniom w 2015r. – „Wyprawka szkolna” 
 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02 lipca 2015r. w sprawie 
szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników               
i materiałów dydaktycznych (Dz. U. 2015 poz. 938) składam wniosek o przyznanie na rok 
szkolny 2015/2016 pomocy dla dziecka 

 
Nazwisko i imię  …………………………………………………….   Klasa ……………….   
   (Dziecka/rodzica ucznia/pełnoletniego ucznia) 
szkoły podstawowej/gimnazjum/ponadgimnazjalnej 

 
WNIOSEK SKŁADAM W OPARCIU O KRYTERIUM DOCHODOWE 
□ o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych 
(Dz. U. z 2015r. poz. 114 i 693); – pochodzi z rodziny, w której dochód na jedną osobę nie 
przekracza kwoty 574 zł netto 
□ o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. 
U. z 2013r. poz. 182 ze zm.);  - pochodzi z rodziny, w której dochód na jedną osobę  przekracza 
574zł netto 
 
Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we 
wspólnym gospodarstwie domowym: 

Lp. Imię i   
nazwisko członka 
rodziny 

Data urodzenia Miejsce pracy / 
nauki 

Stopień 
pokrewieństwa 

Wysokość dochodu 
w zł 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
Łączny dochód całego gospodarstwa 

Średni miesięczny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego (zgodnie 
z załączonymi dokumentami) wynosi  ………zł. 



Do wniosku załączam zaświadczenia o wysokości dochodów w rodzinie/ zaświadczenie 
o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych/kopię orzeczenia 
Do wniosku załączam dowód zakupu podręczników 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku, 
dla celów związanych z przyznaniem pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. 
o ochronie danych osobowych(t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 1182 z późn. zm.). 
Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikaj ącej za podanie nieprawidłowych danych 
oświadczam, że dane zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą. 
 
 
 
                                                              ………………………………………………………… 
                                                                                         podpis wnioskodawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


