Załącznik nr 8

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

Pątnów, dn.……………………….

(imię i nazwisko)

…………………………………………………………………….
(adres zamieszkania)
Dyrektor
ZSS im Wł. St. Reymonta
w Pątnowie

WNIOSEK
o przyznanie zapomogi ekonomicznej
Proszę o przyznanie mi zapomogi finansowej z powodu:…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Członkowie rodziny wspólnie zamieszkujący i prowadzący wspólne gospodarstwo domowe:
L.p. Imię i nazwisko
Stopień
Data urodzenia Miejsce
pokrewieństwa
pracy/nauki
wnioskodawca --------------------- --------------------

Przyznane świadczenie proszę przekazać na moje konto nr:

Oświadczam, że łączny dochód wskazany w złożonym oświadczeniu o sytuacji życiowej,
rodzinnej i materialnej jest zgodny ze stanem faktycznym.
…………………………………………………
(data i podpis wnioskodawcy)

Oświadczam ,że świadomy/a odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy lub

zatajenie prawdy, że wyżej podane informacje są zgodne z prawdą.

…………………………………………
(czytelny podpis wnioskodawcy)

Pouczenie:
Art. 245 Kodeksu postępowania cywilnego Dokument prywatny stanowi dowód tego, że osoba, która go
podpisała, złożyła oświadczenia zawarte w dokumencie.
Art. 271 Kodeksu Karnego § 1. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawieni dokumentu,
która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia
wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Sposób ustalania dochodu rodziny:
1. Dochodem rodziny są wszelkie dochody osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących uprawnionych do
korzystania ze świadczeń zgodnie z § 10 Regulaminu ZFŚS:
1. składniki wynagrodzeń osobistych,
2. wynagrodzenie dodatkowe,
3. zasiłki z ubezpieczenia społecznego (z wyjątkiem pogrzebowych, porodowych i rodzinnych),
4. emerytury i renty,
5. dochód z gospodarstwa rolnego,
6. dochód z pracy nakładczej, ajencyjnej, wolnego zawodu, działalności wytwórczej i artystycznej,
7. zasiłek wychowawczy,
8. zasiłek dla bezrobotnych,
8. świadczenie 500+,
9.inne dochody podlegające opodatkowaniu według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2. Dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej przyjmuje się w wysokości nie niższej niż
zadeklarowane przez osoby osiągające te dochody stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie
społeczne, a jeżeli z tytułu tej działalności lub współpracy nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego –
kwoty nie niższe od najniższej podstawy wymiaru składek obowiązujących osoby ubezpieczone. Po uwzględnieniu
tych warunków dochodem na osobę w gospodarstwie domowym będzie kwota wynikająca z podzielenia dochodu
gospodarstwa domowego przez liczbę osób pozostających w gospodarstwie.

Decyzja o przyznaniu świadczenia/dofinansowania
Przyznano/ nie przyznano ⃰ dofinansowanie w kwocie ………………………………………… zł.
Pątnów, dn. ……………………………

……………………………..
(pieczątka imienna, podpis pracodawcy)

⃰niepotrzebne skreślić

