
    
Imię, nazwisko i adres składającego wniosek: 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

 
  Dyrektor 

 Przedszkola Miejskiego nr 19  

im. Jana Brzechwy 

 w Gorzowie Wlkp. 

 
WNIOSEK O PRZYZNANIE ULGI W OPŁACIE ZA PRZEDSZKOLE 

 

 

Proszę o przyznanie ulgi w opłacie za przedszkole zgodnie z UCHWAŁĄ NR XX/196/2011 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 października 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie opłat  

za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp.  

na dziecko (dzieci): 

1) ……………………………………………………… 

2) ……………………………………………………… 

3) ……………………………………………………… 

4) ……………………………………………………… 

 

I. OŚWIADCZENIE O SYTUACJI RODZINNEJ I MATERIALNEJ 

WNIOSKODAWCY 

 
We wspólnym gospodarstwie pozostają niżej wymienione osoby 

Imię i nazwisko Data urodzenia Pokrewieństwo 
Miejsce zatrudnienia lub 

nauki 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

Źródła miesięcznego dochodu netto w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku 

(udokumentowane odpowiednim zaświadczeniem) stanowią:  

 

a) wynagrodzenie za pracę …….............................................................................zł  



b) zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego  .............................................zł  

c) świadczenia pielęgnacyjne .................................................................................zł 

d) zasiłek pielęgnacyjny .........................................................................................zł  

e) stałe zasiłki z pomocy społecznej .......................................................................zł 

f) zasiłek okresowy z pomocy społecznej.............................................................. zł  

g) emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne .............................................................zł 

h) alimenty ..............................................................................................................zł 

i) zasiłek dla bezrobotnych ....................................................................................zł 

j) dochody z prowadzenia działalności gospodarczej ............................................zł 

k) dodatki mieszkaniowe ........................................................................................zł 

l) inne dochody ......................................................................................................zł 

 
Oświadczam, że łączne dochody wszystkich członków mojej rodziny wspólnie 

zamieszkującej i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe wynoszą .............................., 

co w przeliczeniu na .................. osób, stanowi ........................ miesięcznie netto na osobę.  

 

Uwaga! 

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie 

wniosku pomniejszony o: 

 miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, 

 składki na ubezpieczenie zdrowotne, 

 składki na ubezpieczenie społeczne,  

 kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 

 

II. 
1. Oświadczam, iż zostałem poinformowany o obowiązku niezwłocznego 

powiadomienia przedszkola o  zmianie sytuacji rodzinnej i materialnej, która stanowiła 

podstawę  przyznania zwolnienia z opłaty za przedszkole. 

2. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż należności z tytułu nienależnie 

otrzymanej ulgi w opłatach podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji.  

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z 

przyznawaniem zwolnień w opłatach za przedszkole, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 10, poz. 926  z późn. zm.).  

4. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów (netto) 

za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, a w przypadku dziecka, którego rodzina 

korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o 

wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń 

pieniężnych z pomocy  społecznej.  

 
Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za fałszywe 

zeznania oświadczam, że dane przedstawione przeze mnie w niniejszym wniosku są 

prawdziwe. 
 

 

Gorzów Wlkp., dnia ………………..                                                    ………………………... 

                                                                                                                     Własnoręczny 

podpis rodzica / prawnego opiekuna 

 


