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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

WWyyddzziiaałł  PPiieecczzyy  IInnssttyyttuuccjjoonnaallnneejj  ii  ŚŚwwiiaaddcczzeeńń  
ul. Piotrkowska 149 

90-440 Łódź 

 

 

WWNNIIOOSSEEKK  OO  PPRRZZYYZZNNAANNIIEE  ŚŚRROODDKKÓÓWW  FFIINNAANNSSOOWWYYCCHH  NNAA  UUTTRRZZYYMMAANNIIEE  LLOOKKAALLUU  

MMIIEESSZZKKAALLNNEEGGOO  WW  BBUUDDYYNNKKUU  WWIIEELLOORROODDZZIINNNNYYMM  //  DDOOMMUU  JJEEDDNNOORROODDZZIINNNNEEGGOO**  

 

 

CZĘŚĆ I  (wypełnia wnioskodawca) 

 

1. Dane rodziny zastępczej/ rodzinnego domu dziecka  

 

Imię i nazwisko 

 

 

PESEL** 

 

 

Nr dowodu osobistego lub innego dokumentu 

Obywatelstwo 

 

 

Data urodzenia 

Miejsce zamieszkania: 

 

Miejscowość ………………………………...………………………… 

Ulica ………..………………….………………..…………………….. 

Kod pocztowy ………………………………………………………..... 

Telefon/adres e-mail 

 

 

 

Imię i nazwisko 

 

PESEL** 

 

 

Nr dowodu osobistego lub innego dokumentu 

Obywatelstwo 

 

 

Data urodzenia 

Miejsce zamieszkania: 

 

Miejscowość ………………………………...…………………………. 

Ulica ………..………………….……………………………………….  

Kod pocztowy ……………………………………………………...….. 

Telefon 

 

 
*    właściwe zaznaczyć 
**  w przypadku cudzoziemców wpisać odpowiedni numer identyfikacji (numer paszportu) 
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WNOSZĘ O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA UTRZYMANIE LOKALU MIESZKALNEGO       

W BUDYNKU WIELORODZINNYM / DOMU JEDNORODZINNEGO *  w …… kwartale …….r.   

 

 

Czynsz 
……………………….. zł 

opłatę z tytułu najmu ……………………….. zł 

opłatę za energię elektryczną  ……………………….. zł 

opłatę za energię cieplną ……………………….. zł 

opłatę za wodę ……………………….. zł 

opłatę za gaz ……………………….. zł 

opłatę za odbiór nieczystości stałych  ……………………….. zł 

opłatę za odbiór nieczystości płynnych  ……………………….. zł 

opłatę za dźwig osobowy  ……………………….. zł 

opłatę za antenę zbiorczą ……………………….. zł 

opłatę za abonament telewizyjny i radiowy ……………………….. zł 

opłatę za usługi telekomunikacyjne  

(w tym jeden wskazany telefon nr …………………………………) 
……………………….. zł 

opłatę za internet ………………………. zł 

koszty eksploatacji ……………………….. zł 

Razem ……………………..… zł 

 

 

2. Formy rodzinnej pieczy zastępczej * 

 

a) niezawodowa 

 

b) zawodowa 

 

c) rodzinny dom dziecka 

 

 

3. Łączna liczba osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym /          

w domu jednorodzinnym*  – ……………. .  

 

 

 
*    właściwe zaznaczyć 
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4. Liczba: 

 

 

Dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej/ rodzinnym domu 

dziecka 
……………………….. 

Osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w rodzinie zastępczej 

i po osiągnięciu pełnoletności pozostały w tej rodzinie 
……………………….. 

Osób tworzących rodzinę zastępczą/ rodzinny dom dziecka ……………………….. 

Razem  ……………………….. 

 

 

 

7. Dodatek mieszkaniowy: 

 

otrzymuję/nie otrzymuję* 

 

 
* właściwe zaznaczyć, a w przypadku posiadania prawa do dodatku mieszkaniowego należy załączyć decyzję 

administracyjną potwierdzającą ten fakt 

 

 

 

 

 

 

Sposób płatności środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym / domu 

jednorodzinnego 

 

 

konto osobiste: 
 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa banku) 

 

 

                          

 

 (numer konta) 

 

 

 

 

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

(data i czytelny podpis osoby ubiegającej się) 
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WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI: 

 

1. dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznych wydatków ponoszonych przez Wnioskodawcę / 

Wnioskodawców na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, opał, wodę, 

gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny               

i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanych z kosztami eksploatacji, 

2. w przypadku posiadania prawa do dodatku mieszkaniowego decyzja administracyjna potwierdzająca ten fakt 

3. dokument potwierdzający numer konta bankowego. 

 

 

Oświadczam, że: 

• wszystkie zawarte we wniosku informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym, 

• zapoznałam/em się z warunkami niezbędnymi do ubiegania się o środki finansowe na utrzymanie 

lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego. 

 

Jestem świadomy/a/ odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

 

 

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

(data i czytelny podpis osoby ubiegającej się) 

 

 

……………………………………………………………….. 

 (data , podpis i pieczęć  osoby przyjmującej wniosek) 
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                                                                             POUCZENIE 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.   

 

 

1. Rodzina zastępcza niezawodowa i zawodowa może otrzymywać środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego            

w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w wysokości odpowiadającej wydatkom ponoszonym przez rodzinę 

zastępczą zawodową na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, opał, wodę, gaz, odbiór 

nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne 

oraz związanym z kosztami eksploatacji, obliczonym przez podzielenie łącznej kwoty tych kosztów przez liczbę osób 

zamieszkujących w tym lokalu lub domu jednorodzinnym i pomnożenie przez liczbę dzieci i osób, które osiągnęły 

pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, umieszczonych w rodzinie zastępczej wraz z osobami tworzącymi tę rodzinę 

zastępczą. 

2. Prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymuje środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku 

wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka, w wysokości odpowiadającej 

kosztom ponoszonym przez rodzinny dom dziecka na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, 

opał, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, 

usługi telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami eksploatacji, obliczonym przez podzielenie łącznej kwoty tych kosztów 

przez liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu lub domu jednorodzinnym i pomnożenie przez liczbę dzieci i osób, które 

osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, umieszczonych w rodzinnym domu dziecka wraz z prowadzącym 

rodzinny dom dziecka. 

3. Środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego starosta 

jest zobowiązany przyznać rodzinie zastępczej zawodowej, w której umieszczono powyżej 3 dzieci i osób, które osiągnęły 

pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej,  oraz jeżeli zasadność przyznania tych środków zostanie potwierdzona w opinii 

organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. 

 

4. Osoby otrzymujące świadczenia i dodatki są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał świadczenie 

pieniężne, o każdej zmianie ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej ich oraz dziecka, która ma wpływ na prawo do 

tych świadczeń . 

 

5. Nienależnie pobrane świadczenia pieniężne podlegają zwrotowi łącznie z ustawowymi odsetkami przez osobę, która je pobrała  

 

6. Za nienależnie pobrane świadczenie pieniężne uważa się świadczenia: 

 

 wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie albo wstrzymanie wypłaty świadczenia pieniężnego 

w całości lub w części, 

 przyznane lub wypłacone w przypadku świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia, 

 wypłacone bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, jeżeli stwierdzono nieważność decyzji przyznającej 

świadczenie pieniężne albo w wyniku wznowienia postępowania uchylono decyzję przyznającą to świadczenie 

i odmówiono prawa do tego świadczenia. 

 

7. Kwoty nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych wraz z odsetkami, ustalone ostateczną decyzją, podlegają potrąceniu      

z bieżąco wypłacanych świadczeń pieniężnych. 

 

8. Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. 

 

9. Starosta może umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych łącznie z odsetkami w całości lub w części, 

odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności  dotyczące sytuacji 

rodziny. Umorzenie kwoty nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych łącznie z odsetkami w całości lub w części, 

odroczenie terminu płatności albo rozłożenie na raty świadczeń pieniężnych innych niż dodatek wychowawczy, następuje w 

porozumieniu z wójtem.  

 

 

 

 

 

 

 

……..…………............................................................... 
(data i czytelny podpis osoby ubiegającej się) 
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 7 

  

 

CZĘŚĆ II  (wypełnia podmiot realizujący świadczenie) 

 

 

 

 

Forma pieczy zastępczej 

 

 

……………………………… 

 

Łączna kwota wydatków ponoszonych za okres trzech miesięcy przez 

Wnioskodawcę / Wnioskodawców na czynsz, opłaty z tytułu najmu, 

opłaty za energię elektryczną i cieplną, opał, wodę, gaz, odbiór 

nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, 

abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz 

związanych z kosztami eksploatacji. 
 

 

 

 

 

 

……………………………… 

 

Łączna liczba osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym 

w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym 
 

 

 

……………………………… 

 

Łączna liczba dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej/rodzinnym 

domu dziecka, osób które osiągnęły pełnoletność przebywając w 

rodzinie zastępczej/rodzinnym domu dziecka i po osiągnięciu 

pełnoletności pozostały w tej rodzinie/ rodzinnym domu dziecka oraz 

osób tworzących rodzinę zastępczą/rodzinny dom dziecka 
  

 

 

 

………………………………. 

 

Miesięczna kwota przyznanego dodatku mieszkaniowego 

 
……………………………….. 
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Opinia podmiotu realizującego świadczenie dotycząca zasadności przyznania Wnioskodawcy / 

Wnioskodawcom środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku 

wielorodzinnym / domu jednorodzinnego * 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

                                                                                                         (data, pieczęć i podpis osoby opiniującej  zasadność przyznania świadczenia ) 

 

 

 
*    właściwe zaznaczyć 

 

 

Wyliczenie należnego świadczenia: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………… 
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Rodzaj świadczenia 

 

 

 

Wysokość przyznanego świadczenia 

 

środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego  w budynku wielorodzinnym 

lub domu jednorodzinnego  

 

……………………… 

 

 

 

Dyspozycje: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Podstawa prawna:  

 

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

ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………….. 

 (data , podpis i pieczęć osoby prowadzącej sprawę) 

 

 

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

            (data, podpis i pieczęć osoby podejmującej decyzję) 


