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IV. Zródla dochodu netto w rodzinie w miesiacu ooprzedzaiacvm miesiac zlozenia wniosku: 

Lp. Roduj dochodu Kwota wzl 

1. Wynagrodzenie za pracę (zaświadczenie w załączeniu) 

2 Świadczenia rodzinne (zaświadczenie w załączeniu) 

3. Emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne, w tym również zagraniczne, 
świadczenia orzedemervtalne (odcinek lub zaświadczenie ZUS w załaczeniu\ 

4. Stale zasi łki z pomocy społecznej (zaświadczenie w załączeniu) 

5. Dodatek mieszkaniowy (zaświadczenie w załączeniu) 

6. Alimenty i świadczenia alimentac)i ne 

7. Zasiłek dla beuobotnych (zaświadczenie w załączeniu) 

8. Dochody z gospodarstwa rolnego (zaświadczenie w załączeniu) 

9. Dochody z działalności gospodarczej (zaświadczenie urzędu skarbowego lub ZUS w załączeniu) 

10. Pobierane stypendia o charakterze soqalnym ze środków publicznych (zaświadczenie w zal.) 

11. Inne dochody 

12. Dochód (suma wierszy od 1 do 11) 

13 Wydatki - kwota alimentów świadczonyeh na rzecz innych osób (zaświadczenie w załączeniu) 

14. Dochód miesięczny netto na jedną osobę w rodzinie (wiersz 12 - Wlersz 131 liczba osób) 



-

V. Oświadczam, że członkowie mojej rodziny: 
1) posiadają/ nie posiadają)' gospodarstwo rolne o powierzchni _____ ha przeliczeniowego, 
2) prowadzą I nie prowadzą)' pozarolniczą działalność gospodarczą. 

VI. W załączeniu przedkładam odpowiednie dokumenty potwierdzające dochody rodziny, (określone w punkcie IV 
wniosku): )" 

O Zaświadczenie(a) z zakladu(ów) pracy; 

O Zaświadczenie(a) naczelnika urzędu skarbowego; 

O Zaświadczenie(a) zakładu ubezpieczeń społecznych; 
O Zaświadczenie(a) z powiatowego urzędu pracy; 

O Zaświadczenie(a) z urzędu gmrny o posiadanej powierzchni ha przeliczeniowych gospodars~11a rolnego lub 
nakaz podatkowy 

O Zaś1V1adczenie(a) o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej; 
O Zaświadczenie{a)i> pobieranych stypendiach o charakterze socjalnym ze środków publicznych; 

O Zaświadczenie{a) o innych uzyskanych dochodach członków rodziny; 

O Zaświadczenie(a) o wydatkach - kwocie świadczonych alimentów; 

O Odcinek renty I emerytury I świadczenia przedemerytalnego. 
O lone(wp,saćjakie?) ____ _________ ____ _ _______ _ 

VII. Forma świadczenia pomocy: 

O zwrot kosztów zakupu podręczników (po przedłożeniu dowodu zakupu lub oświadczenia o cenie zakupionych 
podręczników), w/g limitów określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. w 
sprawie szczegółowych waruoków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. Nr 
76, poz. 642). 

OŚWIADCZENIE 
1. Ja, niżej podpisany, uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 i 2 Kodeksu Karnego za składanie 

fałszywych zeznań lub zatajenie prawdy, zagrożonych karą pozbawienia wolności do lat 3, oświadczam, że: 
powyższe dane są prawdziwe, 
zapoznałem się z warunkami uprawniającymi do przyznania pomocy materialnej, 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, dla celów związanych z 
przyznaniem pomocy finansowej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 
{Dz. U. z 1997r. Nr 133, poz. 883 z pózn. zm.) 

3. W przypadku przyznania pomocy finansowej proszę o przekazywanie jej na rachunek bankowy nr 

o 
O wypłatę w kasie Urzędu Gminy Kowiesy ... ) 

miejscowość, data 

OBJAŚNI ENIA: 

') niepotrzebne skreślić 
") zaznaczyć właściwe 

POUCZENIE: 

podpis wnioskodawcy 

'Dofinansowanie do zakupu podręczników przysługuje uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie 
przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2008 r. Nr 115 poz. 728, z póŹll. zm.) tj. 351,00 netto. 

Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić: 
dla uczniów klas I szkoty podstawowej - do kwoty 150,00 zł, 
dla uczniów klas li szkoły podstawowej - do kwoty 150,00 zł, 
dla uczniów klas Ili szkoły podstawowej - do kwoty 170,00 zł, 
dla uczniów klas I gimnazjum • do kwoty 280,00 zł. WÓJT GMI.1;-l')i 
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