………………………………………
………………………………………
( imię i nazwisko)
………………………………………
(adres)

WNIOSEK O POMOC
Proszę o przyznanie pomocy finansowej w formie ……………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
UZASADNIENIE
Moja rodzina składa się z …….. osób.
Dochód na osobę w rodzinie nie przekracza ……….zł.
Znajdujemy się w trudnej sytuacji materialnej z powodu:………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......
Brakuje nam środków na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych na ……………………
…………………………………………………………………………………………………..

…………………………

…………………………

(miejscowość i data)

(podpis wnioskodawcy)

OŚWIADCZENIE
Zobowiązuję się do dostarczenia w terminie 14 dni od daty złoŜenia niniejszego podania
wszystkich wymaganych dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia mojej sprawy, takich
jak:………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...

………………………
(miejscowość i data)

…………………………….
(podpis wnioskodawcy)

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iŜ w chwili obecnej posiadam:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dom własnościowy/mieszkanie.
Samochód marki …………………, rocznik ……………
Konto bankowe.
Telefon.
Działka/plac.
Działalność gospodarcza
……………………………………………………………...

*zaznaczyć właściwe

Oświadczam, Ŝe wszystkie przedstawione przeze mnie dane dotyczące sytuacji osobistej,
rodzinnej i majątkowej są zgodne z prawdą.
Oświadczam, Ŝe zostałem poinformowany, iŜ udzielona pomoc jest przyznana warunkowo,
dalsze zaś jej świadczenie uzaleŜnione są od podjęcia działań , w celu poprawy własnej
sytuacji materialnej i rodzinnej. Zobowiązuję się do podjęcia ww. starań i ich wiarygodnego
udokumentowania.
Oświadczam, Ŝe zostałem(am) pouczony(a) o przetwarzaniu danych osobowych ujętych w
art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych. Dane te wykorzystywane będą do
przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.
WyraŜam zgodę/ nie wyraŜam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.
……………………………………
( data i podpis oświadczającego)

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 109 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej osoby i rodziny
korzystające ze świadczeń
pienięŜnych pomocy społecznej obowiązane są
poinformować ośrodek o kaŜdej zmianie ich sytuacji osobistej i majątkowej, która
wiąŜe się z podstawą przyznania świadczeń.
2. W przypadku stwierdzenia, Ŝe dane dotyczące sytuacji osobistej, rodzinnej,
majątkowej są niezgodne z prawdą naleŜności z tytułu wydatków na świadczenia z
pomocy społecznej, podlegają ściągnięciu przymusowemu w trybie przepisów o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( art. 98 i 104 ww. ustawy).

……………………………………
( data i podpis)

