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data i miejscowość
.............................
imię i nazwisko
...................................
adres zamieszkania
......................................
telefon

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gościeradowie
WNIOSEK
O PRZYZNANIE POMOCY W FORMIE DOŻYWIANIA
Zwracam się z prośbą o przyznanie świadczenia niepieniężnego z pomocy społecznej w formie
posiłku, w okresie od .................................. do ............................. przez 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem
dni ustawowo wolnych od nauki.

Imię i nazwisko
dziecka

L.p

Nazwa Szkoły

Klasa

Rodzaj
posiłku

1.

2.

3.

4.

5.

Na podstawie art. 63 § 1 § 2 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2013 r., poz. 267).
a)

Podanie zostało wniesione ustnie do protokołu, a następnie odczytane i podpisane przez wnoszącego
i pracownika który go sporządził*.

b)

Podanie zostało wniesione pisemnie i następnie podpisane przez wnoszącego*.

Pouczono wnoszącego wniosek o treści art. 6,7,8,9,11,12,14 § 1, oraz 15 wyżej rzeczonego kodeksu .

Niewłaściwe skreślić*

SKŁADAJĄC NINIEJSZY WNIOSEK O POMOC OŚWIADCZAM, IŻ:
1. Zostałem/am., pouczony(a) o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 § 1 i § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.
U z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.), § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub
w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat
3. § 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o
odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.
2.

Posiadam pełną świadomość ciążących na mnie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U.
z 2013 r., poz. 182 ze zm.) – dalej zwana ustawą -, w związku z korzystaniem ze świadczeń z pomocy społecznej.

3. Zostałem/am., pouczony/a, iż zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy, osoby i rodziny ubiegające się o świadczenia z pomocy społecznej, mają
obowiązek w pierwszej kolejności wykorzystywać własne uprawnienia zasoby i możliwości w celu przezwyciężenia trudnych sytuacji
życiowych.

4. Zgodnie z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy w przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawienia przyznanych świadczeń, ich
celowego niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem bądź marnotrawienia własnych zasobów finansowych może
nastąpić ograniczenie świadczeń, odmowy ich przyznania albo przyznanie pomocy w formie niepieniężnej. Brak współpracy osoby lub
rodziny z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny, o którym mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w
rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymanie jego postanowień, nieuzasadniona
odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub nieuzasadniona odmowa podjęcia lub przerwanie
szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych lub prac społecznie
użytecznych, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub nieuzasadniona odmowa podjęcia
leczenia odwykowego w zakładzie leczenia odwykowego przez osobę uzależnioną mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczeń,
uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

5. Zgodnie z art. 6 pkt. 16 ustawy świadczenie nienależnie pobrane to - świadczenie pieniężne uzyskane na podstawie przedstawionych
nieprawdziwych informacji lub niepoinformowania o zmianie sytuacji materialnej lub osobistej.
6.

Zgodnie z art. 98 ustawy – świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi od osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń
z pomocy społecznej, niezależnie od dochodu rodziny. Art. 104 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

7. Zgodnie z art. 104 ust. 1 i 2 ustawy – należności z tytułu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, z tytułu opłat określonych
przepisami ustawy oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji. W przypadku posiadania uprawnień do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej kwoty nienależnie pobranych świadczeń
pieniężnych podlegają potrąceniu z bieżących wypłat.
8.

Zgodnie z art. 10 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2013 r., poz. 267), informujemy, że stronie służy prawo czynnego
udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji, strona ma możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i
materiałów oraz zgłoszonych żądań.

9.

Zgodnie z art. 73 § 1-3 kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2013 r., poz. 267) – dalej zwany k.p.a. - Strona ma prawo
wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.
Czynności powyższe dokonywane są w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu. Strona może żądać
uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym
interesem strony. W przypadku pism wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego udostępnianie akt sprawy następuje na podstawie
art. 75 § 2 k.p.a.

10. Zgodnie z art. 61 § 1 k.p.a., na podstawie niniejszego wniosku wszczyna się postępowanie administracyjne związane
z jego rozpoznaniem.

Oświadczam również, iż: zostałem/am., pouczony/a, że na podstawie art. 109 ustawy osoby i rodziny korzystające ze świadczeń
z pomocy społecznej są obowiązane niezwłocznie poinformować Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie o każdej zmianie w
ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczenia. Oświadczam ponadto, iż
zapoznałem/am, się w całości z informacjami zawartymi na str. 2 wniosku o pomoc.
Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……..……………………………………….
(podpis pracownika OPS przyjmującego wniosek)

……………………………………
(podpis osoby składającej wniosek)

