
Załącznik nr 1 

do uchwały nr XIV/278/15 

z dnia 27.05.2015 r. 

 

Wniosek o pomoc w ramach lokalnego programu osłonowego  „Pierwszy dzwonek”, 

polegającego na przyznaniu w roku szkolnym 2015/2016 wsparcia dla uczniów z rodzin 

wielodzietnych 3 + w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych 

 

 

CZĘŚĆ I  

 

1. Wnioskodawca1 . 

Imię i nazwisko wnioskodawcy  

Adres zamieszkania wnioskodawcy   

Nr telefonu  

PESEL  

 

2. Dane uczniów, objętych wnioskiem2. 

1. Imię i nazwisko ucznia:  

Data urodzenia:  

PESEL:  

Nazwa i adres szkoły do której uczęszcza 

uczeń w roku szkolnym  2015/2016: 
 

Klasa:  

Miejsce zamieszkania i pobytu ucznia:  

 

2. 

Imię i nazwisko ucznia:  

Data urodzenia:  

PESEL:  

Nazwa i adres szkoły do której uczęszcza 

uczeń w roku szkolnym  2015/2016: 

 

Klasa:  

Miejsce zamieszkania i pobytu ucznia:  

                                                           
1 Wnioskodawcą jest rodzic dysponujący pełną lub ograniczoną władzą rodzicielską, opiekun prawny, chyba że pomoc ma 

być przyznana dla pełnoletniego ucznia- wówczas wnioskodawcą jest pełnoletni uczeń. 
2 Jeżeli wnioskodawcą jest pełnoletni uczeń, uzupełnia tylko swoje dane. 



 

3. 

Imię i nazwisko ucznia:  

Data urodzenia:  

PESEL:  

Nazwa i adres szkoły do której uczęszcza 

uczeń w roku szkolnym  2015/2016: 

 

Klasa:  

Miejsce zamieszkania i pobytu ucznia:  

 

4. 

Imię i nazwisko ucznia:  

Data urodzenia:  

PESEL:  

Nazwa i adres szkoły do której uczęszcza 

uczeń w roku szkolnym  2015/2016: 

 

Klasa:  

Miejsce zamieszkania i pobytu ucznia:  

 

5. 

Imię i nazwisko ucznia:  

Data urodzenia:  

PESEL:  

Nazwa i adres szkoły do której uczęszcza 

uczeń w roku szkolnym  2015/2016: 

 

Klasa:  

Miejsce zamieszkania i pobytu ucznia:  

 

3. Liczba dzieci w rodzinie wielodzietnej 3+3: …………… 

 

 

 

 

                                                           
3 Jeżeli wnioskodawcą jest pełnoletni uczeń, podając liczbę dzieci w rodzinie wielodzietnej 3 + uwzględnia także siebie. 



4. Dane dzieci w rodzinie wielodzietnej 3 +, dotyczy dzieci nie wskazanych w pkt 2 wniosku: 

 Imię i nazwisko Data urodzenia 

1.  

 

 

2.  

 

 

3.  

 

 

4.  

 

 

 

5. Numer rachunku bankowego (w przypadku gdy pomoc ma być realizowana w takiej formie): 

Imię i nazwisko:  ………………………………………………………….. 

Nr rachunku: ……………………………………………………………... 

 

Definicje:  

dziecko– należy przez to rozumieć mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Kraków dziecko w wieku do 18 

roku życia lub pozostające na utrzymaniu rodziców lub rodzica / opiekunów lub opiekuna prawnego dziecko do 24 roku 

życia, uczące się lub studiujące (w trybie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych), lub pozostające na utrzymaniu 

rodziców lub rodzica / opiekunów lub opiekuna prawnego dziecko do 25 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o  

umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności; 

uczeń– należy przez to rozumieć dziecko będące członkiem rodziny wielodzietnej 3+, które w roku szkolnym 2015/2016 

rozpocznie, bądź będzie kontynuować naukę w: szkole podstawowej (począwszy od klasy pierwszej), gimnazjum lub szkole 

ponadgimnazjalnej, szkole określonej w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) lub szkole/ośrodku umożliwiającym 

dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; 

szkoła ponadgimnazjalna – należy przez to rozumieć szkoły ponadgimnazjalne, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a-c 

i e ustawy, o której mowa w pkt. 5, a także szkoły ponadgimnazjalne określone w aktach wykonawczych wydanych na 

podstawie art. 9 ust. 2 ustawy  o systemie oświaty; 

rodzina wielodzietna 3+ – należy przez to rozumieć rodziców lub rodzica / opiekunów lub opiekuna prawnego oraz 3 lub 

więcej dzieci (przy czym przynajmniej jedno z dzieci powinno być uczniem, a wszystkie dzieci mające status ucznia mają 

miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Kraków). 

 

CZĘŚĆ II 

Oświadczenie 

Oświadczam, co następuje: 

1. Zapoznałem/łam się z zasadami udzielania pomocy w ramach lokalnego programu osłonowego 

pod nazwą „Pierwszy dzwonek” dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3 + w roku szkolnym 

2015/2016, przyjętego uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XIV/278/15 z dnia 27 maja 2015 r. 

oraz Regulaminem projektu „Pierwszy dzwonek”, polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin 



na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3 + z województwa małopolskiego 

w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych, przyjętym przez Zarząd województwa 

małopolskiego uchwałą Nr 467/15 z dnia 21 kwietnia 2015 r., zmienionym uchwałą Zarządu 

Województwa Małopolskiego Nr 573/15 z dnia 12 maja 2015 r. 

2. Uczniowie wymienieni w pkt 2 wniosku spełniają przesłanki udzielenia pomocy 

w ramach lokalnego programu osłonowego „Pierwszy dzwonek” dla uczniów z rodzin 

wielodzietnych 3 + w roku szkolnym 2015/2016, o którym mowa w pkt 1.  

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych we wniosku danych osobowych moich oraz moich 

dzieci/osób pozostających pod moją opieką i przyjmuję do wiadomości, że: 

1) administratorem moich danych osobowych jest Gmina Miejska Kraków, adres: Plac 

Wszystkich Świętych 3 / 4, Kraków; 

2) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1182 z późn. zm.); 

3) dane osobowe zawarte we wniosku będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia 

procedury przyznania przez Województwo Małopolskie dotacji celowych dla gmin na 

udzielenie wsparcia oraz procedury przyznania i rozliczenia przez gminy tego wsparcia; 

4) dane osobowe zawarte we wniosku zostaną powierzone do przetwarzania Urzędowi 

Marszałkowskiemu Województwa Małopolskiego i Regionalnemu Ośrodkowi Polityki 

Społecznej w Krakowie; 

5) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z 

brakiem możliwości udzielenia pomocy; 

6) mam prawo dostępu do treści danych osobowych zawartych we wniosku i ich 

poprawiania. 

4. Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji związanej z realizacją projektu „Pierwszy 

dzwonek”. 

5. Zobowiązuję się do wydatkowania kwoty otrzymanej pomocy zgodnie z przeznaczeniem 

określonym w uchwale Rady Miasta Krakowa, o której mowa w pkt 1. 

6. Zobowiązuję się do złożenia oświadczenia o wydatkowaniu wsparcia przyznanego w ramach 

lokalnego programu osłonowego pod nazwą „Pierwszy dzwonek” dla uczniów z rodzin 

wielodzietnych 3 + w roku szkolnym 2015/2016, najpóźniej do dnia 16 października 2015 r. 

7. Dane podane we wniosku są prawdziwe.  

8. W przypadku podania we wniosku nieprawdziwych danych lub w przypadku wydatkowania 

kwoty otrzymanej pomocy niezgodnie z przeznaczeniem określonym w uchwale Rady Miasta 

Krakowa, o której mowa w pkt 1, jak też nieprzedłożenia oświadczenia o którym mowa 

w § 6 ust. 3 powołanej uchwały, zobowiązuję się do zwrotu Gminie Miejskiej Kraków kwoty 

stanowiącej równowartość przyznanej pomocy.  

9. Nie jestem pozbawiony/-a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona. W 

przypadku ograniczenia władzy rodzicielskiej, ograniczenie to nie dotyczy możliwości złożenia 

niniejszego wniosku.*  

 

             …………………………………..    ………………………………….. 

                                (miejscowość i data)                 (podpis wnioskodawcy) 

                                                           
* Dotyczy wyłącznie rodziców. 



 

CZĘŚĆ III 

 

Załączniki do wniosku 

 

Dokumenty o których mowa w art. 107 ust. 5b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

potwierdzające wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, ustalanego zgodnie z art. 8 ust. 3 – 13 

powołanej ustawy. 

 
dołączone dokumenty należy zaznaczyć znakiem „x” 
 

L.p. Nazwa załącznika  

1 decyzja właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku 

przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w 

stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej; 

 

 

 

2 zaświadczenie albo oświadczenie 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  

 

3 zaświadczenie albo oświadczenie  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   

4 dowód otrzymania renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury 

pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty 

strukturalnej oraz renty socjalnej   

5 zaświadczenie urzędu gminy albo oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach 

przeliczeniowych 
  

6 decyzja 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, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia 

o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy.   

7 zaświadczenia albo oświadczenia o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników 

  

8 dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników 

  

9 dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność 

gospodarczą 
  

10 zaświadczenia albo oświadczenia o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne 

osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą 
  

11 zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku 

prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od 

osób fizycznych   

12 zaświadczenie albo oświadczenie zawierające informacje o formie opodatkowania w przypadku osób 

opodatkowanych na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne   

13 oświadczenie o wysokości dochodu w przypadku osób opodatkowanych na zasadach określonych w przepisach o 

zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 
  

14 decyzja przyznająca świadczenia rodzinne 

  

15 decyzja przyznająca świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

  

16 decyzja przyznająca dodatek mieszkaniowy 

  



17 Inna decyzja przyznająca organu  przyznającego świadczenie pieniężne (wskazać poniżej jakiego świadczenia 

dotyczy) 

…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………................... 

…………………………………………………………………………………………………………… 
  

18 

 

 

 

 

zaświadczenie albo oświadczenie o uzyskaniu w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku 

dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:  

1) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej,  

2) kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie 

 

   

19 zaświadczenie albo oświadczenie o uzyskaniu  jednorazowo dochodu należnego za dany okres 

  

20 Inne dokumenty, wymienić jakie: 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 
  

 

      …………………………………..    ………………………………….. 

                     (miejscowość i data)           (podpis wnioskodawcy) 

 

 


