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Jaraczewo, dn. 27.08.2018r 

 
Nasz znak: GOPS.0717/  d -1  /2018     

 
Pan/Pani 

 

  Dyrektor Szkoły 
 
 

Szanowny/a  Pan/i  Dyrektor  
 
 
  Pragnę poinformować, że wzorem lat ubiegłych od miesiąca września 2018r., 

rozpocznie się we wszystkich placówkach oświatowych gminy Jaraczewo dożywianie 
uczniów. Nadmieniam, iż dożywianie rozpocznie się  od dnia 17. września 2018r. dla 
dzieci, które już złożyły wnioski o te formę pomocy oraz te dzieci, które złożą wnioski 
do dnia 10. września 2018r. 

Ponadto proszę o poinformowanie zainteresowanym o składaniu wniosków  
z pełną dokumentacją (z zaświadczeniami o dochodach członków rodziny netto                 
za ostatni miesiąc, przed złożeniem wniosku o pomoc) w siedzibie Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Jarocińska 7 Jaraczewo celem dalszej realizacji. 
celem objęcia tą formą pomocy możliwie jak największej liczby dzieci, bardzo proszę 
o przekazanie druku wniosku o pomoc na dożywianie w szkole ( w załączeniu ). 

 
 
Z góry bardzo serdecznie dziękuję za dobrą i miłą współpracę. 
 
 
 
 
 
 

    Z wyrazami szacunku 

  
  Bernadeta Sołtysiak 

  
 
 
 
Do wiadomości: 
1) Ww; 

2) A/a. 

http://www.jaraczewo.gov.pl/


PODANIE O POMOC 

 

IMIĘ I NAZWISKO ................................................................................................................... 

PESEL.......................................................................................................................................... 

DOWÓD OSOBISTY seria .........................................   nr ........................................................ 

ADRES ........................................................................................................................................ 

NR TELEFONU .......................................................................................................................... 

 

 

PROSZĘ O PRZYZNANIE 

 

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

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

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

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

 

UZASADNIENIE 

 

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

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

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

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

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

 

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

    (miejscowość i data)       (podpis wnioskodawcy) 

    

 

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. ( Dz. U. z 2018 poz. 1000 ) 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie działalności Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaraczewie., 



Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z Kodeksu Karnego za składanie fałszywych 

zeznań oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, iż udzielenie pracownikowi socjalnemu 

informacji niezgodnych ze stanem faktycznym może spowodować wyegzekwowanie zwrotu 

bezprawnie uzyskanych świadczeń z pomocy społecznej, do egzekucji administracyjnej włącznie, 

zgodnie z art.98 i 104 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.(Dz. U. z 2018r. poz .1508). 

Zobowiązuje się również poinformować pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej o każdej 

zmianie mojej sytuacji majątkowej, osobistej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń                  

z pomocy społecznej – art. 109 ustawy o pomocy społecznej. 

 

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

                 (miejscowość i data)                     (podpis wnioskodawcy) 

 

 

Oświadczam, że w chwili obecnej posiadam – użytkuje  

 

Tytuł prawny do zajmowanego lokalu         ..................................................................... 

Samochód marki ..............................,    model...............................,    nr rej..................... 

rok produkcji ..................................., nabyty..............................................................                                                                                                          

(dokładna data nabycia) 

koszt zakupu samochodu........................................................................................................ 

płatność.................................................................................................... ( gotówka/raty ) 

Komputer (data nabycia)............................................................................................. 

Działalność gospodarcza  

Gospodarstwo rolne 

 

 

 

Zobowiązuje się do dostarczenia w terminie 7 dni od daty złożenia niniejszego podania 

wszystkich wymaganych przez pracownika socjalnego dokumentów niezbędnych                            

do rozpatrzenia mojej sprawy. 

 

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

rodzinnej i majątkowej są zgodne z prawdą. 

 

 

 

.......................................................    ............................................... 
(miejscowość i data)               (podpis wnioskodawcy) 

 



 

 


