
...................................................... ……………………………….. 
 (miejscowość, data) 
...................................................... 

                             

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

              

...................................................... 
(imię i nazwisko, adres wnioskodawcy) 

 

 Miejski Ośrodek 

 Pomocy Rodzinie 

 w Kielcach 

 ul. Studzienna 2 

 25-544 Kielce 

 

 Na podstawie art. 194 ust 3 ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej ( t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 575z póź, zm.) składam wniosek z prośbą o odstąpienie 

od ustalenia (właściwe podkreślić) 

- całości, 

- części 

opłaty za pobyt dziecka/i/...........................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................. w pieczy zastępczej. 

 

 Wniosek uzasadniam następująco: 

 (opis aktualnej sytuacji finansowej oraz wszelkie okoliczności uzasadniające wniosek): 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

W załączeniu: 

1. Oświadczenie stanowiące załącznik Nr 2  

    do Uchwały Nr XIV/253/2015 Rady Miasta  

    Kielce z dnia 8 października 2015 r. 

 

…………………………………………. 

                                                                                                                   (podpis wnioskodawcy)  



                                                                                               Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/253/2015 

......................................................     Rady Miasta Kielce       

               Imię i nazwisko                                                              z dnia 8 października 2015 r.                                
        

...................................................... 
                    adres 

 

...................................................... 
      Seria i nr dowodu osobistego 

 

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

 

………………………………………….. 

      Numer telefonu 

 

 

 

Oświadczenie o stanie majątkowym Nr 2 
 

 

 

W związku ze złożonym wnioskiem z dnia.................................. w sprawie odstąpienia  

od ustalenia (właściwe podkreślić) 

- całości, 

- części 

 opłaty za pobyt dziecka/i ……………..……………………………..………………………………….. 

………………………………………………………………………………………w pieczy zastępczej. 

 

 

 

oświadczam co następuje: 

 

I Prowadzę gospodarstwo domowe: 

1. samodzielne 

2. wspólnie z następującymi osobami (proszę podać imię, nazwisko, wiek, stopień 

pokrewieństwa oraz w przypadku dzieci uczących się rodzaj szkoły) 

a) ………………………………………………………………………………………. 

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

b) ……………………………………………………………………………………..... 

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

c) ……………………………………………………………………………………..... 

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

d) ………………………………………………………………………………………. 

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

e) ………………………………………………………………………………………. 

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

 



II Nie prowadzę gospodarstwa domowego, gdyż przebywam w (proszę podkreślić właściwe) : 

 

a. areszcie śledczym 

b. zakładzie karnym 

c. domu pomocy społecznej 

d. zakładzie opiekuńczo-leczniczym 

 

III Sytuacja materialna: 

 

1. wysokość dochodów netto osoby zobowiązanej oraz osób pozostających z nią we 

wspólnym gospodarstwie domowym, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, 

rozumianych jako wysokość przychodu, pomniejszonego wysokość kwotę 

zapłaconych składek na podatek dochodowy, ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

(proszę właściwe podkreślić, uzupełnić oraz dołączyć zaświadczenia potwierdzające 

informacje) 

 

a) ze stosunku pracy ……………………….……………..……………………………… 

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

b) z działalności gospodarczej (proszę podać zakres) 

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

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

c) z gospodarstwa rolnego (proszę również podać jego powierzchnię i zakres 

działalności rolniczej) 

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

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

d) pozostałe (proszę podkreślić właściwe i uzupełnić): 

 renta (inwalidzka, rodzinna, socjalna) ………………...………………………. 

 emerytura............................................................................................................. 

 prace zlecone (dorywcze, na umowę zlecenie lub umowę o dzieło)…………... 

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

 zasiłek dla bezrobotnych………………………………………………………. 

 świadczenia z pomocy społecznej……………………………………………... 

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

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

 świadczenie jednorazowe (bez względu na źródło uzyskania)………………. 

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

 otrzymywane alimenty………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………… 

 świadczenia z  funduszu alimentacyjnego……………………………………... 

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

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



 świadczenia rodzinne…………………………………………………………... 

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

 wsparcie finansowe innych osób………………………………………………. 

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

 inne źródła utrzymania………………………………………………………… 

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

 

 

 IV  Czy Pan/i/ bądź osoby pozostające z Panem/ią/ we wspólnym gospodarstwie domowym                        

regulują alimenty na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej, której dotyczy 

postępowanie o ustalenie opłaty, bądź innych osób, niż dziecko lub osoba pełnoletnia, której 

dotyczy postępowanie o ustalenie opłaty:   

 

1. regulowane na dziecko/i/ przebywające w pieczy zastępczej w wysokości ustalonej przez sąd 

lub na mocy ugody sądowej (proszę w załączeniu przedstawić postanowienie sądu lub ugodę 

sądową oraz dowody dokonywanych wpłat)…………………………………………………… 

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

2. regulowane na dziecko/i/ przebywające w pieczy zastępczej w wysokości innej niż ustalona 

przez sąd lub na mocy ugody sądowej  (proszę podać na kogo i w jakiej wysokości oraz 

przedstawić dowody dokonywanych wpłat): 

a) zasądzone……………………………………………………………………………………… 

b) dobrowolne…………………………………………………………………………………….. 

3. regulowane na rzecz innych osób (proszę podać na kogo i w jakiej wysokości oraz 

przedstawić postanowienie sądu i dowody dokonywanych wpłat): 

a) zasądzone……………………………………………………………………………………… 

b) dobrowolne…………………………………………………………………………………….. 

   

V     Czy Pan/i/ realizuje kontrakt socjalny zawarty z pracownikiem socjalnym lub plan pracy 

 z rodziną podpisany z asystentem rodziny mający na celu powrót dziecka pod Pana/i/ opiekę? 

(właściwe podkreślić) 

     1. nie 

     2. tak (proszę wypełnić poniższe) 

      - nazwa i adres ośrodka, w którym został zawarty kontrakt socjalny bądź plan pracy z rodziną     

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

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

 



- imię i nazwisko pracownika, z którym został zawarty kontrakt socjalny bądź plan pracy z rodziną 

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

- na jaki okres został zawarty kontrakt socjalny bądź plan pracy z rodziną 

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

 

       

 
Pouczenie 

Powyższe oświadczenie składam pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań 

– za co, zgodnie z art. 233 kodeksu karnego, grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. 

W przypadku stwierdzenia, że przedstawione dokumenty są niewystarczające do udzielenia ulgi, wzywa 

się osobę zobowiązaną do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. 

Nieuzupełnienie wniosku przez osobę zobowiązaną w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go 

bez rozpoznania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                    ......................................                                       .......................................... 
                                   data                                                                                              podpis                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


