
WNIOSEK O PRZYZNANIE
dofinansowania zakupu podrgcznik6w
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iNazwisko
i imiona
2. Adres zamieszkania
{Jiic.a

;Kod
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; 4' -{nforrnacja o szkole, do kt6rej w roku szkolnym 201512016 bgdzie uczgszcza1,dziecko.

roku szkolnym 201512016 uczeri rozpoczyna:

naukg w klasie III szkoly podstawowej
naukg w klasie III, V, VI szkoly podsiawowej
naukE w klasie II lub III gimnazjum
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I 6. Uczefi spelnia kryterium dochodowe,

I *l-1?:1i1vysoko56 
doch-odu_ne{9 

i" I osobg w rodzinie wynosi
iNie dotycry uczni6w pkt.5 ppkt.2 i 3

Prrnkt 2 i 3 dotyczy ,, uczni6w niepelnosprawinychtt (slabowidz4cych, nieslysz4cych, siaboslysz4cych, ziiiereinosprawnosci4 ruchowq w tym afazjL z aWzmemw tym z zespoiem Cspergera,-, uposl"dr"niem umyslowym w stopniuI iekkim, umiarkowanym lub znacmym oraz uczni6w_z niepetnosprawnosciami sprzgzonymi w przypadku, gdy jednE znlepei'nosprawnosci jest niepehrosprawnosi wymieniona wyzej, posiadajqcych orreczenie o potrzebie ksztalcenia specjatrnego,
, :*T3',:"T""":,1:Tl1:,::i:,::yi** 7y:*lrisiii.o systemie.oswiaty (Dz. tr.'22004r. Nr 256, po2.2572 zp6in.
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7 ' TJczefi nie spelnia kryterium dochodowego, ale w rodzinie wystgpuje: ( proszg zantaczy1makiem X):ub6stwo,
sieroctwo,
bezdomnoSi,
niepetnosprawnoSd,
bezrobocie,
dtugotrwala lub cigi.ka choroba,
przemoc w rodzinie
wielodzietno66.
brak umiejgtno6ci wypelniania funkcji opiekuficzo _ wychow awczych
alkoholizm.



narkomania,
klgska Zywiolowa lub ekologiczna
zdarzenie losowe, sytuacja kryzysowa (wynienic jakie ? ) .....................

UZASADNIENIE (w przypadku uczni6w niespelniaj 4cych kry,terium

wyra2am zgodg naptzetwnzanie danych osobowych wyl4cznie dla potrzeb programu dofinansowania zakupupodrecznik6w.

rodzica ucmia

dornowym' Do niniejszego oSwiadczeniazalqczam odrgbne za5wiadczenia o dochodach dla kuzdej niLej

wymienionej osoby lub za6wiadczenie o korzystaniu ze Swiadczeri pienigznych z pomocy spolecznej.

Doch6d obli

8' wnioskowana forma pomocy - dofinansowanie zakupu podrgcznik6w tylko do ksztalcenia og6lnego,do ksztalcenia og6lnego i specjalnego, tylko do ksztalcenia specjalnego, material6w edukacyjnch*

oswiadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia

Dane dotyczqce dochod6w uzyskiwanych przez czlonk6w rodziny

OSwiadczam, Ze moja rodzinaskla

rcza slg w sposob wskazany w ustawie o iq(n ieni

L.p Imie i nazwisko Miejsce pracy / nauki
Stopieri
pokrewieristwa z
wnioskodawca

WysokoSi uzyskiwanego
dochodu netfo w zl
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tr-4cnry doch6d netto wszystkich czlonk6w rodziny wynosi

Miesigczna wysokos6 dochodu netto na I osobg w rodzinie wynosi

i Doch1d obliczvlem n^
t ^,,::,,:::7:::^:: 

i.:::*.:,,"::-:!,r:y ?:yd"*yia o loclodSch dta nira"i o,o,bi, po,ostajqcej we wspltnym i
IY::::i"::X::::::i"a wtasnorsc4nym poapxii-,

w

*niewlaSciwe skreslid



OBJASNIENIA
l. Pkt 6 i pkt 7 wniosku nie dotyczy,,uczni6w niepelnosprawnych",
2' W przypadku uczni6w niepehrosprawnych do wniosku naleiry dol4czy6 orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego,
o kt6rym mowa w art 7lb ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzesnia l99t r.
o systemie ofwiaty,
3. Za dochrid uwai:a sig sumg miesigcznych przychodr6w z miesi4ca poprzedzaj4cego zloienie wniosku lub wprzypadku utraty dochodu z miesi4ca, w kt6rym wniosek zostalzlohony, bez wzglgdu na tytuf i fr6dlo ich uzyskania,jeieli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszon4 o :

1) miesigczne obciqzenie podatkiem dochodowyrn od os6b ftzycznych;
2) skladki na ubezpieczenie zdrowotne okre6lone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu

w Narodowym Funduszu Zdrowia onzubezpieczenia spoleczne okreslone w odrg^bnych przepisach;
3) kwotg aliment6w Swiadczonychnarzecz innych os6b.
4) do dochodu ustalonego w mySl ust. I nie wlicza sig jednorazowego pienigznego Swiadczenia socjalnego oraz

wartoSci Swiadczerl w naturze.
4. Do o5wiadczenia nale2y dotqczyd odpowiednio:

l) zaSwiadczenie z zakladu pracy o wysoko5ci dochod6w netto uzyskanych przez czlonka
rodziny w miesilcu poprzedzajqcym zloienie wniosku, jezeli dochody te podlegajq opodatkowaniu
podatkiem dochodowym od os6b fizycznych na zasadach og6lnych,

2) za3wiadczenie z ZUS tub KRUS o otrrymywanych Swiadczenia.tt luU odcinek renty
/emerytury za miesigc poprzedzaj4cy zlo2enie wniosku,

3) zaSwiedczenie z Powiatowego Urzgdu Pracy potwierdzaj4ce, 2e osoba jest zarejestrowana jako bezrobotna
bez prawa do zasilku lub zaSwiadczenia o pobieraniu zasilku dla bezrobotny.'h r" miesi4c poprzedzajqcy
zloZenie wniosku,

4\ zaSwiadczenie z Osrodka Pomocy Spolecznej o uryskiwanej pomocy materialnej lub decyzja o przyznaniu
zasilku rodzinnego oraz dodatkriw do zasilkr6w, a takie zasillu pielggnacyjnego ( kserokopii),-

5) decyzja o prryznaniu zasilku starego i okresowego z osrodka romocy spoLcznej
( kserokopia),

6) o5wiadczenie o wysoko6ci otrzymanych alimentriw lub kserokopia dokumentu
_. stwierdzaj4cego wysoko66 otrzymywanych aliment6w w miesi4cu poprzedzajqcym zloienie wniosku,
7) stosowne za5wiadczenie z urzgdu skarbowego o osi4gnigtym OocnoOzie z innycl ZrOOet

nit w pkt. l-6 w miesiqcu poprzedzaj4cym zloienie wniosku (wedtug zasad okreslonych w ustawie o pomocy
spolecznej- patrz poniiej),

8) za5wiadczenie z Urzgdu Gmily o wielko5ci posiadanego gospodarstwa rolnego lub kopia aktualnej decyzji w
sprawie wymiaru podatku rolnego,

9) oSwiadczenie o dochodach uryskiwanych z pracy dorywczej.

Wyci4gzustawy zdn.l2 marca2004r. opomocyspolecznej (tekstujednoliconyDz. lJ.z21l3r.,poz. lg2)
Art. 8.(...)

3. Za doch6d uwaZa sig sumg miesigcznych przychod6w z miesi4ca poprzedzaj4cego zlo2enie wniosku lub w przypadku
utraty dochodu z miesiqc4 w kt6rym wniosek zostatr zlo2ony, bez wzglgdu na tj.tui i lrddlo ich uzryskani4 lezlU ustawa
nie stanowi inaczej, pomniejszon4 o:

1) miesigczne obciqzenie podatkiem dochodowym od os6b ftzycznych;

2) skladki na ubezpieczenie zdrowotne okreslone w przepisach o $wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
srodk6w publiczrych orazuberyieczenia spoleczne okeslone w odrEbnych przepisacl;

3) kwotg aliment6w Swiadczonych narzecz innych os6b.

4. Do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 nie wlicza sig:

1 ) jednorazowego pienigZnego Swiadczenia socjalnego,

2) zasilku celowego,

3) pomocy materialnej majqcej charakter socjalny albo motywacyjny, przynawanej na podstawie przepis6w o systemie
oSwiaty,

4) wartoSci Swiadczenia w naturze,

5) Swiadczenia przysluguj4cego osobie bezrobotnej na podstawie przepis6w o promocji zatrudnienia i instytucjach rynkupracy z tytutu wykonywania prac spolecznie uZ14ecmych.

5. W stosunku do os6b prowadzqcych pozarolniczqdzialalnoSd gospodarcz4:

l) opodatkowanq podatkiem dochodowym od os6b ftzycznych na zasadach okreSlonych w przepisach o podatku
dochodowym od os6b frzycnych - za doch6d przyjmuje sig prrych6d z tej dzialalnoSci pomniejszony o koszty
uzyskania przychodu, obciqzenie podatkiem nale2nym okre$lonym w przepisach o podatku dochodowym od os6L
{rzycznych i skladkami na ubezpieczenie zdrowotne okerilon}ryni w przepiiach o Swiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze Srodk6w publicznych, zwiqzme z prowadzeniem iej dzialalnoSci oraz odliczonymi od dochodu
skladkami na ubezpieczenia spoleczne niezaliczonymi do koszt6w uzyslania przychod6w, okreslonymi w odrgbnych



przepisach' z tym 2E doch6d ustala sig, dziel4c kwotg dochodu z dzialalnosci gospodarczej wykazanego w zeznaniupodatkowym zlo2onym za poprzedni .oi kd.nd*roy pr:2zliczbg miesigcy, w kt6rych podatnik prowadzil dzialalnosc,a jezeli nie prowadzil dzialalnosci, za doch6d przy.jmuje sig kwotg zadeklaroi"*4 * oswiadczeniu tej osoby;
2) opodatkowana na zasadach okeslonych w przepisach o nyczahowurym podatku dochodowym od niekt6rych
::.t#"ou* 

osiqganych przez osoby fizycme -'za doch6d pr4,jmuje stg kwotg 
"aoenaro*anf 

# ofwiadczeniu tej

6' w sytuacji gdy podatnik lqczy prrychody z dzialalnosci gospodarczej z innymi przychodami lub rozliczasig wsp6lniez mal2onkiem, przez podatek nale2ny, o kt6rym mowa w ust. 5 pkt l, rlozumie sig podatek wyliczony w takiej proporcji,w jakiej pozostaje dochdd podatnika z pozarolniczei dzialalnosci gor;ol;;; wynikajqcy z deklaracji podatkowych dosumy wszystkich wykazanych w nich dochod6w.

7' wysoko66 dochodu z pozarolniczej dzialalnosci gospodmczej w przypadku prowadzenia dzialalnosci opodatkowanejna zasadach okreslonych w przepisach o podatku- dochodlwym oo oroL fizycznych ;;t"1. ;ie na podstawiezaswiadczenia wydanego przeznaczelnika wlasciwego urzgdu skarbowego, zawieraj4cego informacjg o wysokosci:
l) przychodu,

2) koszt6w uzyskania przychodu,

3) r6znicy pomigdzy przychodem a kosztami jego uzyskania,
4) dochod6w z innych zrddel ni2 pozarolnicza dzialalnosd gospodarc zaw prrypadkach, o kt6rych mowa w ust. 6;
5) odliczonych od dochodu skladek na ubezpieczenia spoleczne,
6) naleZnego podatkt

7) odliczonych od podatku skladek na ubezpieczenie zdrowotne nvi4zanychz prowadzeniem pozarolniczej dzialalnoscigospodarczej.

8' wysokosd dochodu z pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej w przypadku prowadzenia fuialalnosci na zasadachokreslonych w przepisach o zryczaftowanym podatkudoittooorvym oi ni.r,to.y.t przychod6w osi4ganych przez osoby{rzyczne ustala sig na podstawie za(iwiaiczenia. wydanego przez nacz.elnika wlasciwego urzgdu skarbowegozawieraj4cego- informacjq o formie opodatkowaniu or* iu poortut"i.-oowodu oplacenia skladek w zakladzieU bezpieczerl Spolecatych.

9' Przyjmuje sig,2e z t ha przeliczeniowego uzyskuje sig doch6d miesigczny w wysokoSci 250 zl.
10'Dochodyzpozarolniczejdzialalnoscigospodarczej izhaprzeliczemowychorazzinnychzr6delsumujesiE.
I I ' w przypadku uryskania w ci4gu-l2.miesigcy poprzedzaj4cych miesi4c zlokeniawniosku lub w okresie pobieraniaswiadczenia z pomocy spolecznej dochodu jednoturo*"go przehaczaj4cego pigciokrotnie kwoty:
I ) krlterium dochodowego osoby samotnie gospodarujqcej, w prrypadku osoby samotnie gospodarujqcej,
2) kr5.terium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie
- kwotg tego dochodu rozlicza sig w r6wnych czgsciach na 12 kolejnych miesigcy, poc4ynaj4c od miesi4c4 w kt6rymdoch6d zostal wyplacony.

12' w pr4padku uzyskania jednorazowo dochodu naleZnego za dany okres, kwotg tego dochodu uwzglgdnia sig wdochodzie osoby lub rodziny przez okres, zal<16ry uzyskano ten doch6d.
13' w przypadku uzyskiwania dochodu w walucie.obcej, wysokos6 tego dochodu ustala sig wedlug sredniego kursuNarodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji adminisiracyjnej rv?**i. swiadczenia z pomocy spolecznej.


