..............................................
miejscowość, data

……………………………………………..
imię i nazwisko

…………………………………………….
ulica/nr

…………………………………………….
kod pocztowy/miejscowość

Sz. P.
Dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim
Zwracam się z prośbą o przyznanie środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego
w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym:
zaznaczyć właściwe
1)

Rodzina zastępcza zawodowa

2)

Rodzinny dom dziecka

3)

Rodzina zastępcza niezawodowa
wypełnić

4)

Liczba osób zamieszkujących w miesiącu …………..za dany czasookres
od ……………….do ………………….-

osób

od ……………….do …………………-

osób

od ………………..do………………….-

osób

w tym dzieci przebywających w rodzinie zastępczej w miesiącu…………….. za dany
czasookres
od ……………….do ………………….dzieci
od ……………….do …………………-

dzieci

od ………………..do………………….-

dzieci

Rodzaj opłaty:
1) Czynsz
2) Opłata z tytułu najmu
3) Opłata za energie elektryczną i cieplną

Łączny koszt za m-c …………………

4) Opał
5) Opłata za wodę
6) Opłata za gaz
7) Opłata za odbiór nieczystości stałych i
płynnych
8) Opłaty za dźwig osobowy
9) Opłata za antenę zbiorczą
10) Abonament telewizyjny i radiowy
11) Opłata za usługi telekomunikacyjne
12) Koszty eksploatacji

Przy składaniu niniejszego wniosku, należy do niego dołączyć dokumenty potwierdzające faktycznie
poniesione koszty tj. kserokopię faktur, rachunków, umów, dowodów zapłaty.

Oświadczam, pouczony o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 §1 i §2 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny*-, iż kwoty podane wyżej są zgodne z faktycznie poniesionymi
kosztami.

Zapoznałem(-am/liśmy) się z treścią klauzuli informacyjnej art.13 RODO, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych
osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

……………………………………………………….
Podpis osoby składającej oświadczenie oraz wniosek

*Art. 233
§1 - podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3– Kto składając
zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sadowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy,
zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3
§2 - Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swych uprawnień, uprzedził
zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania lub odebrał od niego przyrzeczenie

