
 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2010 Wójta Gminy Kowiesy 

 

Do Dyrektora Szkoły Podstawowej / Gimnazjum  

w _______________________________________ 

WNIOSEK  o dofinansowanie zakupu podręczników 

 
 

 
I. Dane osobowe ucznia: 

Imię i nazwisko  

PESEL 

Adres zamieszkania 

Nazwa i adres szkoły Klasa  

 
II. Dane wnioskodawcy : 

Imię i nazwisko 

PESEL NIP 

Adres zamieszkania Obywatelstwo 

 
III. Oświadczenie o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym: 

Lp. Imię i nazwisko PESEL 
Stopień 

pokrewieństwa 
Miejsce pracy / nauki 

1.     

2.     

3.     
4.     
5.     

6.     

7.     
 
IV. Źródła dochodu netto w rodzinie w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku: 

Lp. Rodzaj dochodu Kwota w zł 

1. Wynagrodzenie za pracę (zaświadczenie w załączeniu)  

2. Świadczenia rodzinne (zaświadczenie w załączeniu)  

3. 
Emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne, w tym również zagraniczne,  
świadczenia przedemerytalne (odcinek lub zaświadczenie ZUS w załączeniu) 

 

4. Stałe zasiłki z pomocy społecznej  (zaświadczenie w załączeniu)  

5. Dodatek mieszkaniowy  (zaświadczenie w załączeniu)  

6. Alimenty i świadczenia alimentacyjne  

7. Zasiłek dla bezrobotnych (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 socjalnym ze środków publicznych (zaświadczenie w zał.)  

11. Inne dochody   

12.  Dochód (suma wierszy od 1 do 11)  

13. 
 Wydatki – kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób (zaświadczenie w 

załączeniu) 
 



14. 
 Dochód miesięczny netto na jedną osobę w rodzinie (wiersz 12 – wiersz 13/ liczba 

osób) 
 

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

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

wniosku): )**  

 Zaświadczenie(a) z zakładu(ów) pracy; 

 Zaświadczenie(a)  naczelnika urzędu skarbowego;  

 Zaświadczenie(a)  zakładu ubezpieczeń społecznych; 

 Zaświadczenie(a) z powiatowego urzędu pracy; 

 Zaświadczenie(a)  z urzędu gminy o posiadanej powierzchni ha przeliczeniowych gospodarstwa 
rolnego lub nakaz podatkowy 

 Zaświadczenie(a) o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;   

 Zaświadczenie(a) o pobieranych stypendiach o charakterze socjalnym ze środków publicznych; 

 Zaświadczenie(a) o innych uzyskanych dochodach członków rodziny; 

 Zaświadczenie(a) o wydatkach – kwocie świadczonych alimentów;  

 Odcinek renty / emerytury / świadczenia przedemerytalnego. 

 Inne (wpisać jakie?) 
_____________________________________________________________________ 

 
VII.  Forma świadczenia pomocy:  

 zwrot kosztów zakupu podręczników (po przedłożeniu dowodu zakupu lub oświadczenia o cenie 
zakupionych podręczników), w/g limitów określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010  
r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz 
wypłaty zasiłku powodziowego na cele edukacyjne (Dz. U. Nr 95, poz. 612), 
 

 
  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 późn. zm.) 

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

 ___________________________________________________________ 
 wypłatę w kasie Urzędu Gminy Kowiesy.**) 

 
 
__________________________________________                           ____________________________________           
                         miejscowość, data                                      podpis wnioskodawcy  
 

OBJAŚNIENIA: 

*)   niepotrzebne skreślić 
 **) zaznaczyć właściwe                                              

 POUCZENIE: 

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 późn. zm.)  tj. 351,00 netto. 
 
Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić: 
- dla ucznia klas I -III szkoły podstawowej  – do kwoty 170,00 zł, 
-  dla ucznia klas II gimnazjum  oraz dla ucznia klas I – III gimnazjum słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu lekkim oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z 
niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego- do kwoty 310,00 zł,- dla ucznia klas IV-VI szkoły podstawowej słabo widzącego, niesłyszącego, z 
upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną 



z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego – do kwoty 200,00 zł. 


