Tczew, dnia …………………………….
………………………………………………….
(imię i nazwisko Wnioskodawcy)
…………………………………………….
(adres zamieszkania)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Tczewie

Wniosek
o przyznanie rodzinie zastępczej niezawodowej i zawodowej środków finansowych na
utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego

Wnoszę o przyznanie środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego
w budynku jednorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuję wraz
z powierzonymi mi wychowankami.
1. Adres lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego,
którego dotyczy wniosek: ………………………………………………………………………
2. Prawo do lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego,
którego wniosek dotyczy tj. akt własności, umowa najmu (numer, data zawarcia)
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
3. Liczba dzieci aktualnie przebywających w pieczy zastępczej: …………………………….

Osoby zamieszkujące w lokalu:
Lp.

Imię i nazwisko

Stopień pokrewieństwa

4. Termin przyznania świadczenia tj. od dnia ………………… do dnia ………………………
5. Oświadczam, że w miesiącu poprzedzającym składanie wniosku, zostały poniesione
następujące udokumentowane wydatki na utrzymanie lokalu lub domu wymienionego
w pkt. 1:
Lp.

Przedmiot wydatku

Kwota w zł

1

Czynsz lub opłaty z tytułu najmu

2

Opłaty za energię elektryczną i cieplną

3

Gaz

4

Odbiór nieczystości stałych i płynnych

5

Dźwig osobowy

6

Antena zbiorcza

7

Abonament telewizyjny (jeden, telewizja publiczna)

8

Abonament radiowy

9

Usługi telekomunikacyjne (jeden abonament telefoniczny i jeden
internetowy)
Razem

Oświadczenie rodziny zastępczej o wysokości dochodu, który został uzyskany
w miesiącu poprzedzającym datę złożenia wniosku
1. Oświadczam, że w miesiącu dochód * dziecka ………………………………………….
wynosi …………….…zł z tytułu:
1). ………………………………………………………………
2). ………………………………………………………………
3). ………………………………………………………………
*dochód dziecka- alimenty, zasiłek pielęgnacyjny, renta rodzinna, uposażenie rodzinne

2. Oświadczam, że dochód mój, mojej małżonki oraz dzieci pozostających na moim
utrzymaniu w miesiącu ………………… wyniósł łącznie ……………………………zł
z tytułu:
1) …………………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………………….
3) …………………………………………………………………………………………..
4) ………………………………………………………………………………………….
5) …………………………………………………………………………………………..

3. Uwzględniając dochód dziecka jak w ust. 1 dochód łączny wynosi: ………………….. zł,
ilość osób w gospodarstwie łącznie: ………………., dochód na osobę: ……………….. zł

Przyznane środki świadczenia proszę przekazać na rachunek bankowy:
………………………………………………………………………………………………

Równocześnie oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z uchwałą w sprawie zasad
finansowania i przyznawania środków na realizację pieczy zastępczej, w pełni je akceptuję,
a w szczególności zobowiązuję się do rozliczenia przyznanego dofinansowania.

…………………………………….
(podpis Wnioskodawcy)
W załączeniu:
- ksero dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu – oryginał do wglądu
- ksero dokumentów potwierdzających poniesione wydatki – oryginały do wglądu

