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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 ŚWIADCZENIA NA POKRYCIE KOSZTÓW ZWIĄZANYCH                                                         
Z PRZEPROWADZENIEM NIEZBĘDNEGO REMONTU LOKALU MIESZKALNEGO 

W BUDYNKU WIELORODZINNYM LUB DOMU JEDNORODZINNEGO 
 

 Wnoszę/wnosimy o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów związanych                                  

z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku 

wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w wysokości ......................................... zł. 

 

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. Data rozpoczęcia funkcjonowania rodziny zastępczej zawodowej:.......................... 

4. Liczba dzieci oraz 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. Łączna liczba osób zamieszkujących w lokalu lub domu wymienionym                                  

w pkt 1:...................................................................................................................... 

6. Rok, w którym nastąpiło przyznanie poprzednich środków na remont:.................... 

(świadczenie w kwocie ............................. zł zostało przyznane zgodnie z decyzją 

nr ......................................................  z dnia ......................................................). 

7. Planowany termin trwania remontu: od ............................... do ............................... 

* Niepotrzebne skreślić 
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8. Uzasadnienie planowanego remontu i związanych z tym niezbędnych prac: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

W związku ze złożeniem niniejszego wniosku zobowiązuję się do:  

 przedłożenia oryginałów imiennych faktur/rachunków za poniesione koszty 
remontu, kosztorysu powykonawczego oraz oświadczenia (informującego o tym, 
że świadczenie zostało wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem), w terminie 30 
dni od zakończenia prac remontowych, 

 wykorzystania świadczenia w terminie określonym we wniosku, nie później jednak 
niż do końca roku budżetowego, w którym świadczenie zostanie przyznane. 
 
Załączniki:  

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

2. Kosztorys planowanych prac remontowych, materiałów i robót koniecznych do 
przeprowadzenia remontu. 

3. Harmonogram przeprowadzenia prac remontowych. 

 

 

 

 

.............................................................. .............................................................. 
(data i podpis osoby przyjmującej wniosek) (data i podpis osoby składającej wniosek) 

 


