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Zwracam się z prośbą o udzielenie pomocy w formie posiłków w szkole/przedszkolu na rzecz 

dziecka/dzieci: 
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                                                        Podpis wnioskodawcy 

 

 

 

 

 

WNIOSKI WRAZ Z WYMAGANĄ DOKUMENTACJĄ NALEŻY SKŁADAĆ DO 21.08.2015R.  

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ. 

 

Ponadto informujemy, że nie złożenie wniosku wraz z kompletną dokumentacją spowoduje nie 

przyznanie pomocy w formie posiłków szkolnych.
 

 

 



 

 

 

 

Wymagane dokumenty: 

1. dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego 

2. skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka (do wglądu); 

3. dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej 

4. decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku 

przedemerytalnego; 

5. orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności; 

6. zaświadczenia pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o 

wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie 

zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego 

oraz składki na ubezpieczenie chorobowe; 

7. zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy 

zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni 

kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek 

dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe; 

8. zaświadczenia pracodawcy o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na 

ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych; 

9. dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego; 

10. zaświadczenia urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych; 

11. zaświadczenia wystawionego przez szkołę potwierdzającego kontynuowanie nauki w gimnazjum, szkole 

ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej; 

12. decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o 

przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa 

do zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo 

zaświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy; 

13. zaświadczenia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego zobowiązanie do opłacania 

składki na ubezpieczenie społeczne rolników; 

14. zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na 

ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą; 

15. zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego o rodzaju prowadzonej 

działalności gospodarczej; 

16. oświadczenia o stanie majątkowym. 

 


