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...............................................  ..............................., dnia......................... 

(imię i nazwisko)   

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

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

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

(adres zamieszkania)  w Śremie 

...............................................  ul. Dutkiewicza 5 

(numer telefonu)  63-100 Śrem 

 

WNIOSEK  

O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA UTRZYMANIE LOKALU 

MIESZKALNEGO W BUDYNKU WIELORODZINNYM LUB DOMU 

JEDNORODZINNEGO 

 

 Wnoszę/wnosimy o przyznanie środków finansowych na utrzymanie lokalu 

mieszkalnego w budynku wielorodzinnym / domu jednorodzinnego*. 

 

1. Adres lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym / domu jednorodzinnego*, 

którego dotyczy wniosek:....................................................................................................... 

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

 

2. Prawo do zamieszkiwania rodziny zastępczej zawodowej w lokalu lub domu 

wymienionym w pkt 1, wynika z (dokładne oznaczenie umowy, aktu notarialnego, 

wyroku sądu itp.):................................................................................................................... 

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

 

3. Liczba dzieci aktualnie przebywających w pieczy zastępczej:............................................... 
 

 

4. Liczba osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których 

mowa w art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, aktualnie 

przebywających w pieczy zastępczej:..................................................................................... 
 

 

5. Liczba pozostałych osób tworzących rodzinę zastępczą:....................................................... 
 

 

6. Liczba osób zamieszkujących w lokalu lub domu wymienionym w pkt 1, które nie tworzą 

rodziny zastępczej:.................................................................................................................. 
 

 

7. Łączna liczba osób zamieszkujących w lokalu lub domu wymienionym w pkt 1                    

(suma pkt 3-6):........................................................................................................................ 

 

* Niepotrzebne skreślić. 
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8. Oświadczam, że w okresie od ..................................... do ........................................ zostały 

poniesione następujące udokumentowane  wydatki na utrzymanie lokalu lub domu 

wymienionego w pkt 1: 

Lp Przedmiot wydatku Kwota w zł 

1 Czynsz / opłaty z tytułu najmu  

2 Energia elektryczna  

3 Energia cieplna  

4 Opał  

5 Woda  

6 Gaz  

7 Odbiór nieczystości stałych  

8 Odbiór nieczystości płynnych (kanalizacja, szambo)  

9 Dźwig osobowy  

10 Antena zbiorcza  

11 Abonament telewizyjny (jeden, dotyczy telewizji publicznej)  

12 Abonament radiowy (jeden)  

13 
Usługi telekomunikacyjne (jeden abonament telefoniczny, jeden 

abonament internetowy) 
 

14 
Koszty eksploatacji (opłaty ponoszone na rzecz spółdzielni i wspólnot 

mieszkaniowych – koszty zarządu nieruchomością wspólną) 
 

Suma  
 

Oświadczam, że środki wydatkowane  na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku 

wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego nie pochodziły z pomocy finansowej 

otrzymywanej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w naszej rodzinie 

zastępczej. 

 

9. Przyznanie świadczenia jest zasadne z uwagi na:................................................................... 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

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

(podpis osoby przyjmującej wniosek) (podpis osoby składającej wniosek) 

 

 

Załączniki: 

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu – do wglądu (dot. wniosku składanego po raz 

pierwszy). 

2. Dokumenty potwierdzające poniesione wydatki. 


