
Wzór nr 2 
Do Regulaminu działalności

społecznej, oświatowej i kulturalnej WSM

WNIOSEK

o przyznanie zapomogi bezzwrotnej

Członkowi WSM

I. Dane dotyczące osoby ubiegającej się o przyznanie zapomogi:

1. Imię i nazwisko …………………………………………………….

2. Adres zamieszkania ……………………………………………….

3. Telefon ………………………………………………………………

4. Data urodzenia ……………………………………………………..

5. Nr rejestru członkowskiego ………………………………………

6. Miejsce pracy (emeryt-rencista) ………………………………….

7. Wysokość zarobku, emerytury lub renty ……………………….

8. Ilość i wiek osób będących we wspólnym gospodarstwie 

………………………………………………………………………...

9. Wysokość zarobków osób wspólnie gospodarujących 

………………………………………………………………………...

10. Korzystała/nie korzystała / z innych form pomocy społecznej

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

11. Uzasadnienie wniosku:

…………………………………………………………………...…………

…………………………………………………………...…………………

……………………………………………………...………………………

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

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

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

……………………………………………………………………….……..

…………………………………………………………………...…………

…………………………………………………………...…………………

……………………………………………………...………………………

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

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

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

……………………………………………………………………….……..

…………………………………………………………………...…………

…………………………………………………………...…………………

……………………………………………………...………………………

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

                      data i podpis wnioskodawcy    …………………………
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II. Dane lokalowe

1. Opłaty za użytkowanie lokalu

a. wysokość miesięcznej opłaty za lokal ………………………

b. metraż mieszkania ……………………………………………..

c. ilość osób ………………………………………………………..

d. stan zadłużenia …………………………………………………

2. Dodatkowe przychody w ostatnim roku:

a. zapomoga przyznana przez WSM

w wysokości …………..………………

data przyznania ………………………

b. zapomoga z DOPS

w wysokości  …………………………

data przyznania ……………………...

na okres ……………………………….

c. dodatek mieszkaniowy z Urzędu Dzielnicy

w wysokości  …………………………

data przyznania………………………

na okres  ………………………………

d. dochody z innych źródeł …………………………………….

      …………………………………………………………………..

       

                                                              data i podpis pracownika 

                                                              działu księgowości        …………………… 

III. Opinia Komisji właściwej do rozpatrzenia wniosku

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Warszawa, dnia …………………               …………………………...
                   /podpisy przewodniczącego 

      i sekretarza Komisji/
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IV. Stanowisko Plenum Rady Osiedla

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Warszawa, dnia …………………               …………………………...
         /podpis Przewodniczącego Plenum RO/

                                                                        …………………………...
       /podpis Sekretarza Plenum RO/

V. Decyzja Kierownictwa Osiedla

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Akceptuję do wypłaty                                    Dyrektor Osiedla

Gł. Księgowy Osiedla

…………………..

            ……………………….

     Podpis otrzymującego gotówkę

       …………………………………
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DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU O ZAPOMOGĘ

1. Zły stan zdrowia

Aktualne zaświadczenie od lekarza, ew. karta szpitalna, oryginały faktur za 

leki specjalistyczne, niezbędne przy chorobach przewlekłych lub po operacjach.

2. Trudna sytuacja finansowa

Potwierdzenie dochodów wszystkich członków rodziny zamieszkujących 

wspólnie (aktualny docinek emerytury lub renty, zaświadczenie o zarobkach z 

ostatnich trzech miesięcy, o dodatkach na dzieci, alimentach, w przypadku 

osób bezrobotnych zaświadczenie z Urzędu Pracy).

3. Napaść lub kradzież

Protokół policyjny, ew. wynik obdukcji lekarskiej lub pisemne zeznanie 

świadków zdarzenia.

4. Wydarzenia losowe jak pożar, zalanie mieszkania itp.

W przypadku lokalu ubezpieczonego zaświadczenie od likwidatora szkód.

W przypadku lokalu nie ubezpieczonego - protokół wystawiony przez 

pracownika administracji.




