
Linia, dnia ……-………….- 2015r. 

………………………….………………….. 

          (imię i nazwisko) 

 

…………………….……………………….. 

                (adres) 

 

…………………….……………………….. 

          (numer telefonu) 

…………………………………………………. 

(seria i nr dowodu osobistego) 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lini 

Zwracam się z prośbą o przyznanie mi pomocy w formie dożywiania w szkole dla dzieci: 

1. ……………………..…………….……,klasa …...(SzkołaPods./Gimnazjum) w…..………………...... 

2. ……………………..…………….……,klasa …...(SzkołaPods./Gimnazjum) w…..………………...... 

3. ……………………..…………….……,klasa …...(SzkołaPods./Gimnazjum) w…..………………...... 

4. ……………………..…………….……,klasa …...(SzkołaPods./Gimnazjum) w…..………………...... 

5. ……………………..…………….……,klasa …...(SzkołaPods./Gimnazjum) w…..………………...... 

Prośbę uzasadniam tym, że w mojej rodzinie występuje: 

 Bezrobocie 

 Niepełnosprawność 

 Ciężka lub długotrwała choroba 

 Wielodzietność (3 i więcej dzieci); 

 Samotne wychowywanie nieletnich dzieci; 

 Alkoholizm 

 Narkomania 

 Niepełna rodzina  

 Uczęszczanie dzieci do szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz 

specjalnych opiekuńczo-wychowawczych 

 Inne……………………………………………………………………………………………………..

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

 

ŹRÓDŁA   DOCHODU   RODZINY 

Dochód rodziny w kwocie netto w poprzednim 

miesiącu………..…….2015r. 
Kwota 

 
Zasiłek rodzinny + dodatki  
Zasiłek pielęgnacyjny  
Świadczenie pielęgnacyjne  
Zasiłek stały  
Wynagrodzenie za pracę  
Praca dorywcza  
Gospodarstwo rolne  
Otrzymywane alimenty  
Emerytura/ Renta  
Dodatek mieszkaniowy  
Inne …………………………………………………  

 

……………………….        …………………………… 

( miejscowość i data)                  (podpis wnioskodawcy) 



Oświadczenie 

Do wywiadu rodzinnego (środowiskowego) 

 

Oświadczam, że wszystkie przedstawione przeze mnie dane dotyczące sytuacji osobistej, rodzinnej i 

majątkowej są zgodne z prawdą. 

 

……………………….        …………………………… 

( miejscowość i data)                  (podpis wnioskodawcy) 

 

OSOBY WSPÓLNIE ZAMIESZKAŁE 

Lp. Nazwisko i imię Data urodzenia Stopień 

pokrewieństwa 

 

Miejsce pracy, nauki 

 

1.   WNIOSKODAWCA  

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

Do wniosku załączam: 

-Zaświadczenie lub nakaz płatniczy o posiadanym gospodarstwie rolnym w którym znajduje się 

gospodarstwo rolne, 

- Zaświadczenie o zarobkach wszystkich członków rodziny (netto) 

- odcinek od renty/ emerytury lub aktualną decyzję 

- Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości ostatniego pobranego zasiłku dla bezrobotnych 

lub o odmowie przyznania zasiłku bądź bez prawa do zasiłku 

- Alimenty – wyrok sądowy oraz przekazy lub zaświadczenie komornika, 

- Dochody z działalności gospodarczej, 

- Dochody z umów zlecenie/o dzieło, 

- Inne zaświadczenia (praca dorywcza, najem lokalu itp.). 

- Inne dokumenty wymagane przez pracownika GOPS Linia 

 

 

……………………….        …………………………… 

( miejscowość i data)                  (podpis wnioskodawcy) 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, dla celów związanych z 

przyznaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1977 r. o 

ochronie danych osobowych(t. j. Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz.926, z późn.zm.) 

 

 

……………………….        …………………………… 

( miejscowość i data)                  (podpis wnioskodawcy) 

 


