
 

                                                                                                       .................................., dnia ............................ 

 ........................................... 

 

     ........................................... 

 

     ........................................... 
     (imię, nazwisko i adres) 

 

 

                                                                                Ośrodek Pomocy Społecznej 
        w Międzyrzeczu 

 

Wniosek 

 o przyznanie pomocy w formie posiłku dla dzieci 

 

Proszę o przyznanie pomocy w formie posiłku na rok szkolny 2021/2022 w szkole lub przedszkolu*:    

 

............................................................................................................................................................................... 
(nazwa i adres szkoły lub przedszkola) 

  

 

1  ...............................................................................................................                               ........................ 
 (imię i nazwisko dziecka)                                                                   (klasa) 
2  ...............................................................................................................                               ........................ 

3  ...............................................................................................................                               ........................ 

4  ...............................................................................................................                               ........................ 

 

Do wniosku dołączam następujące dokumenty (proszę podkreślić odpowiednie): 
 

1) dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku: 

zaświadczenie od pracodawcy; aktualna decyzja lub odcinek renty; aktualna decyzja lub odcinek emerytury; 

oświadczenie o wysokości dochodu z pracy dorywczej; dokumenty potwierdzające opłacane alimentów; 

oświadczenie o wysokości pobieranych alimentów; 

2) aktualne zaświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego lub nieruchomości wyrażone w hektarach 

przeliczeniowych; 

3) w przypadku opłacania składki KRUS - dokument potwierdzający opłacanie składki (za ostatni 

kwartał);  wypłatę zasiłku chorobowego z KRUS lub ZUS; 

4) w przypadku występowania w rodzinie długotrwałej choroby, aktualne zaświadczenia od lekarza, w 

przypadku niepełnosprawności – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. 

                                   

…………………………………… 

      *niepotrzebne skreślić        Podpis osoby ubiegającej się 

 

Przypominamy że: 

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w rodzinie nie 

przekracza kwoty 792,00 zł na osobę. 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (art.6, ust.14), za rodzinę uważa się osoby spokrewnione lub niespo-

krewnione  wspólnie zamieszkujące  i gospodarujące. 

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w 

przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich 

uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o: miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym 

od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpiecze-

niu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach i kwotę 

alimentów świadczonych na rzecz innych osób. Do dochodu tak ustalonego nie wlicza się: jednorazowego 

pieniężnego świadczenia socjalnego, zasiłku celowego, pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo 



 

motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty, wartości świadczenia w natu-

rze, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i insty-

tucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych. 

 

Decyzja w sprawie przyznania pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole/przedszkolu wydawana jest do 

końca roku kalendarzowego, tj. do 31.12.2021r. W związku z tym konieczne jest ponowne złożenie wniosku 

o przyznanie pomocy w formie posiłku dla dzieci wraz z wymaganymi załącznikami w miesiącu grudniu 

2021 roku. 
 

 OŚWIADCZENIE 
 
Ja niżej podpisany (a) ………………………………………………………………...………………………… 

Zamieszkały(a) ……………………………………………………………………..………………………….. 

Seria i numer dowodu osobistego………………………………………………………………...…………….. 

Pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 i 2 Kodeksu karnego o składaniu fałszywych 

zeznań, stosownie do artykułu 75 § 1 KPA oświadczam, że: 

1. w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku moja rodzina utrzymywała się z: 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

2. Moja rodzina liczy ………….……… osób (proszę podać liczbę osób wspólnie gospodarujących). 

3. W ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia 

z pomocy społecznej moja rodzina uzyskała jednorazowy dochód w wysokości ................................ z 

tytułu .............................................................. / moja rodzina nie uzyskała jednorazowego dochodu*. 

4. Zostałem(am) poinformowany(a) o obowiązku niezwłocznego poinformowania o każdej zmianie 

sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej w myśl art. 109 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o 

pomocy społecznej. Nie poinformowanie o zmianie sytuacji stanowi przesłankę do dochodzenia przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. 

5. Wyrażam  zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 

Z 2002 r. Nr 101 poz. 926) w zbiorze danych osobowych prowadzonych przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Międzyrzeczu. Cele przetwarzania danych osobowych jest realizowanie przez tutejszy 

Ośrodek zadań określonych ustawą o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. oraz zadań z zakresu 

pomocy społecznej zleconych Ośrodkowi przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych 

przepisów. Zgoda, o której mowa powyżej obejmuje również przetwarzanie danych osobowych w 

przyszłości przez tut. Ośrodek, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania. Jednocześnie oświadczam, że 

zostałem(am) poinformowany(a) o siedzibie Ośrodka jako administratora danych osobowych i 

przysługujących mi na podstawie ww. ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach, a w 

szczególności o prawie wglądu do swoich danych i prawie ich poprawienia- tj. o uprawnieniach 

wynikających z art. 24 ust. 1 oraz art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych. 
6. Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego 

w związku z art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej zapoznałem(am) się z 

zebranymi materiałami i dowodami w związku ze złożonym wnioskiem o pomoc w tutejszym ośrodku. 

Nie wnoszę uwag / wnoszę następujące uwagi*: 

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

 

 

 

 …..........................................                                            …..........................................             
podpis pracownika przyjmującego oświadczenie     data i podpis osoby składającej 

 

     *niepotrzebne skreślić 
 


