
zarz4dzenie x " I S.Q...t t o

Prerydenta Miasta Bialegostoku

z ania ..*.9..1^r*g*$*.*...... zote".

w sprawie okre5lenia zasad, przyznawania Swiadczeri pienigZnych rodzinom zastgpczym,

rodzinom pomocowym, prowadz4cym rodzinne domy dziecka na zasadach

przewidzianych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie piecry zastgpczej

Dzialajqc na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art.92 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 5 cze rtea

1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. lJ. z 2Ol5 r. poz. 1445. z po2n.zm.r; w zwi4zku

z art. 83 ustawy z dnia 9 czerwca 201 I r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastgpczej

(Dz.lJ . z 2015 r. poz. 332, z po2n.zm.z) zarzqdzam, co nastqpuje:

6t
Ustala siq szczeg6lowe zasady przyznawania:

1) dofinansowania do wypoczl.nku poza miejscem zamieszkania dziecka umieszczonego

w rodzinnej pieczy zastqpczej:

2) jednorazowego Swiadczenia na pokrycie koszt6w zwiqzanych z potrzebami dziecka

przyjmowanego do rodzinnej pieczy zastqpczej;

3) Swiadczenia na pokrycie koszt6w zwiqzanych z wystqpieniem zdarzeri losowych lub

innych zdarzeri majqcych wplyrv na jakoSd sprawowanej opieki nad dzieckiem

umieszczon)'m w rodzinnej pieczy zastqpczej;

4) Srodk6w finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym

lub domu jednorodzinnego rodzinie zastqpczej niezawodowej i zawodowej;

5) Swiadczenia na pokrycie koszt6w zwiqzanych z przeprowadzeniem niezbqdnego

remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego

rodzinie zastqpczej zawodowej.

$2
Ilekro6 w zarzqdzeniu jest mowa o:

1) rodzinnej pieczy zastqtczej - rozumie siq rodzinq zastpczq oraz rodzinny dom

dziecka;

2) dochodzie - rozumie siqprzez to doch6d okreS'lony przepisami ustawy z dnia 12 marca

2004 r. o pomocy spolecznej (Dz.lJ. z 2015 r. poz. 163,zpoLn.z:fi.3li ptzy ustalaniu

wysoko5ci dochodu rodziny zastqpczej nie uwzglqdnia siq dochod6w uzyskiwanych

przez dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastgpczej:

t Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1890.
2 Zmiany tekstu jednolitego wy.rnienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. lJ. z 2015 r. poz. 1045, I 199 i 1830

oraz z 2016 r . ooz. 195 .
szmiany tekstu iednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 693, 1045, 1240,
1310. 1359. 1607. 1616. 1830 i 1893 oraz 22016 r. ooz. 195 .



krlterium dochodowym - rozumie siq przez to krlterium dochodowe okre6lone

przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej (Dz.U- 22015 r. poz.

163, z p62n. zm.); przy ustalaniu kryterium dochodowego w skladzie rodziny

zastqpczej uwzglqdnia siq tak2e dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastqpczej;

organizatorze rodzinnej pieczy zastepczej - rozumie sig przez to organizatora

rodzinnej pieczy zastgpczej wla6ciwego dla Miasta Bialystok;

ustawie - rozumie sig przez to ustawQ z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny

i systemie pieczy zastepczeJ (Dz. U. z 2015 r. po2.332, z p62n. zm');

wnioskodawcy - rozumie siq przez to odpowiednio osoby stanowiqce rodzinq

zastepczq, rodzinq pomocow4lub prowadz4cego rodzinny dom dziecka;

koszt wypoczynku - rozumie siq przez to koszty poniesione w zwi4zku

z wypoczynkiem dziecka poza miejscem zamieszkania, ptzekraczajqce stale koszty

utrzymania dziecka, w szczeg6lnoSci zakup: bilet6w wstqpu, koszt6w przejazdu,

2ywienie zbiorowe (zaklady) lub spoZpvanie posilk6w w lokalach i punktach

gastronomicznych, noclegi, wycieczki, obozy, kolonie, agroturystyka;

Swiadczenie pieniqZne - Swiadczenia, Srodki finansowe oraz dofinansowanie do

wypoczynku o kt6rych mowa w art. 83 ustawy.

$3
Swiadczenia pieniq2ne, o kt6rych mowa w niniejszym zanqdzeniu, mogq by6 przyznaie

w przypadku, gdy w rodzinnej pieczy zastgpczej przebywa:

l) dziecko, kt6re przed umieszczeniern po raz pierwszy w pieczy zastqpczej

zamieszkiwalo na terenie Miasta Bialystok;

2) dziecko, kt6re przed umieszczeniem po rin pierwszy w pieczy zastqpczej

zamieszkiwalo na terenie innego powiatu, po uprzednim uzyskaniu zgody powiatu

wlaSciwego do zwrotu wydatk6w na opiekq i wychowanie dziecka.

l.
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Dofinansowanie do wypoczl,nku, poza miejscem zamieszkania, mo2e by6 przyznane jeden

raz w roku kalendarzowym, na rzecz dziecka przebywaj4cego w rodzinnej pieczy

zastqpczej, do ukoriczenia l8 roku 2ycia i obejmuje zorganizowane lub niezorganizowane

formy wypoczynku.

Przyznanie dofinansowania do wypoczynku nastqpuje na wniosek, kt6rego wz6r stanowr

zalqcznlk Nr 1 do niniejszego zarzqdzenia, z\o2ony przez wnioskodawcq do Miejskiego

Osrodka Pomocy Rodzinie w Bialyrnstoku w terminie nie dtu2szym niZ 30 dni

od zakoriczenia wypoczynku.

Do wniosku nale?y dolqczy6 dokumenty potwierdzajqce wypoczynek dziecka poza

miejscem zamieszkania oraz poniesione w zwiqzku z tym koszty wlpoczynku,

w szczeg6lnoSci:

l) faktury;

2) rachunki;

3) zaSwiadczenia:

3.

4)

s)

6)

8)

2.



4) bilety wstqpu, bilety przejazdu;

5) dokumenty potwierdzajqce zgloszenie dziecka na wypoczynek (w przypadku wniosku

zlo2onego przed wlpoczynkiem dziecka).

4. Wniosek moZe by6 zlo2ony przed rozpoczqciem wlpoczynku, po uzyskaniu opinii

organizatora rodzinnej pieczy zaslEytczej potwierdzaj4cej trudn4 sytuacjq finansow4

rodziny.

5. Wnioskodawca, kt6remu przyziano dofinansowanie do wypoczynku dziecka zgodnie

z ust. 4, jest zobowiqzany do udokumentowania poniesionych koszt6w wypoczynku

dziecka w terminie 14 dni od jego zakofczenia.

6. Dofinansowanie do wypoczynku poza miejscern zamieszkania dziecka przebyvaj4cego

w rodzinnej pieczy zastgpczej przyznaje siq w wysoko6ci 90% poniesionych lub

planowanych do poniesienia na dziecko koszt6w, jednak nie wiqcej ni2:

l) 400 zl - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastEpczej niezawodowej,

zawodowej lub rodzinn).rn domu dziecka;

2) 600 zl - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastgpczej spokrewnionej.

7. Koszt wypoczynku dziecka, w przypadku niezorganizowanych form wypoczynku, ustala

siq poprzez podzielenie l4cznej kwoty koszt6w wypoczynku poniesionych przez

wnioskodawcq przez liczbq os6b uczestniczqcych w wypoczynku.

$s
1. Swiadczenie na pokrycie niezbgdnych koszt6w zwiqzanych z potrzebami dziecka

przfmowanego do rodzinnej pieczy zastqrczej przyznawane jest jednorazowo, na

podstawie wniosku, kt6rego wz6r stanowi zalqcznik Nr 2 do niniejszego zarzqdzenia, po

uzyskaniu pozytl'lvnej opinii organizatora rodzinnej pieczy zastpczej.

2. Wniosek, o kt6rym mowa w ust. I nale2y zlo2yt w Miejskim OSrodku Pomocy Rodzinie

w Bialymstoku, w terminie nie dlu2szym, ni2 60 dni od dnia faktycznego przyjqcia dziecka

do rodzinnej pieczy zastgpczej.

3. Swiadczenie na pokrycie niezbEdnych koszt6w zwiqzanych z potuebarni dziecka

przyjmowanego do rodzinnej pieczy zastEpczej mo2e byt przyznane w szczeg6lno3ci na

zakup:

1) mebli na u2ytek dziecka;

2) po6cieli, materaca;

3) pomocy naukowych i przybor6w szkolnych;

4) w6zka dzieciqcego;

5) fotelika do przewoLenia dziecka.

4. Swiadczenie na pokrycie niezbqdnych koszt6w zwiqzanych z pdrzebami dziecka

przyjmowanego do rodzinnej pieczy zaslgpczej, mo2e byl przeznaczone na zakup

przedmiot6w zakupionych nie wcze6niej ni2 14 dni przed faktycznym przyjqciem dziecka

do rodziny zastEpczej.

5. Swiadczenie na pokrycie niezbEdnych koszt6w zwiqzanych z polrzebami dziecka

przjmowanego do rodzinnej pieczy zastgpczej przyznaje siq w wysoko6ci nie wiqkszej

niZ 1500 zl na dziecko.



6. Wnioskodawca, kt6remu zostalo przyznane Swiadczenie, o kt6rym mowa w ust. 1,

zobowi4zany jest do jego rozliczenia zgodnie z wydan4 decyzj4 poprzez przedstawienie

dokument6w potwierdzaj4cych zakup, w terminie 30 dni od dnia odebrania decyzji, kt6r4

przyznano Swiadczenie. W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach term'in rozliczenta

moZe zosta6 przedlu2ony. Nie rozliczenie siq w terminie, mo2e skutkowai zobowiqganiem

do zwrotu ptzyznanego Swiadczenia. Rozliczenie o kt6rym mowa powyZej mo2e

uwzglqdniai takze koszty montazu i transportu.

66
l. Swiadczenie na pokrycie koszt6w zwiqzanych z wystqpieniem zdarzef losowych,

majqcych wplyw na jako56 sprawowanej opieki nad dzieckiem umieszczonym w rodzinnej

pieczy zastepczej, mo2e zostat przyznane jednorazowo lub okresowo, po uzyskaniu

pozlyvmej opinii organizatora rodzinnej pieczy zastqpczel.

2. Swiadczenie, o kt6rlm mowa w ust. l, przyznawane jest na podstawie wniosku, kt6rego

wz6r stanowi zalqcznlk nr 3 do niniejszego zarz4dzenia, zlo2onego przez wnioskodawcq

w Miejskim OSrodku Pomocy Rodzinie w Bialymstoku.

3. Wnioskodawca, kt6remu zosta\o przyznane Swiadczenie, o kt6rym mowa w ust. 1

zobowiqzany jest do jego rczliczenia zgodnie z wydan4 decyzjq w terminie 30 dni od dnia

odebrania decyzji, kt6r4 ptzyznano Swiadczenie. Nie rozliczenie siq w terminie, mo2e

skutkowai zobowi4zaniem do zwrotu przyznanego Swiadczenia. W szczeg6lnie

uzasadnionych przypadkach termin rozliczenia mo2e zostai przedlt2ony.

l.
s7

Swiadczenie na pokrycie koszt6w zwi1zanych z wystqpieniem innych zdarzei maj4cych

wplylv na jako66 sprawowanej opieki nad dzieckiem umieszczonym w rodzinnej pieczy

zastqpczej, mo2e zostai prztznane jednorazowo lub okresowo, po uzyskaniu pozltyrvnej

opinii organizatora rodzinnej pieczy zastgpczej.

Swiadczenie, o kt6rym mowa w ust. l, przyznawane jest na podstawie wniosku, kt6rego

wz6r stanowi zal4cznik nr 3 do niniejszego zarzqdzenia, zlo2onego przez wnioskodawcq

w Miejskim O6rodku Pomocy Rodzinie w Bial),rnstoku.

Swiadczenie, o kt6rym mowa w ust. 1, mo2e zostal przyznane w kwocie nie wiqkszej ni2

150O zl lqcznie.

Wnioskodawca, kt6remu zostalo przyznane Swiadczenie, o kt6rym mowa w ust. 1

zobowi4zany jest do jego rozliczenia zgodnie z wydanq decyzjq w terminie 30 dni od dma

odebrania decyzji, kt6r4 przyznano Swiadczenie. Nie rozliczenie siq w terminie, mo2e

skutkowai zobowi4zaniem do zwrotu przyznanego 6wiadczenia. W szczeg6lnie

uzasadnionych przypadkach termin rozliczenia m o2e zostaf przedtu2ony.

68
Rodzinie zastqpczej zawodowej, w kt6rej umieszczono powlzej 3 dzieci i os6b, kt6re

osiqgnqty pelnoletno6i przebywajqc w pieczy zastgpczej, o kt6rych mowa w art.37 ust.2
ustawy, przyznaje siq Srodki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku

3.

l.

2.

A



wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w kt6rym pelniona jest funkcja rodziny

zastqpczej, jeleli potrzeba przyznania tych Srodk6w zostanie potwierdzona w opinii

organizatora rod zinnej pieczy zastQpczej .

2. Rodzinie zaslgpczej niezawodowej i zawodowej, w kt6rej przebywa nie mniej ni2 2 dzieci

i os6b, kt6re osi4gngly pelnoletnoSi przebywajqc w pieczy zaslqczej, o kt6rych mowa

w art. 37 ust. 2 ustawy, molna przyznai Srodki finansowe na utrz)nnanie lokalu

mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w kt6rym pelniona

jest funkcja rodziny zastEpczej, je2eli doch6d na osobq w rodzinie zastqpczej nie

przekracza 150 % kryterium dochodowego dla danej rodziny zastqpczej i zasadnoSi

przyznania Swiadczenia zostanie potwierdzona w opinii organizatora rodzinnej pieczy

zaslqrczej.

3. Srodki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub

domu jednorodzinnego przyznaj e siq raz na kwartal, na podstawie wniosku, kt6rego wz6r

stanowi zal4cznik nr 4 do niniejszego zarzqdzenia, zloionego przez wnioskodawcE

w Miejskim OSrodku Pomocy Rodzinie w Bialymstoku.

4. Srodki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinn)'rn lub

domu jednorodzinnego, przyznaje siq w wysoko6ci odpowiadaj4cej kosztom ponoszonyrn

przez rodzing zastQpczq na:

1) czynsz;

2) oplaly z tlulu najmu;

3) oplaty za energiq elektryczn4 i ciepln4

4) oplaty za opal;

5) oplaty za wodq;

6) opl^ty za gaz;

7) optaty za odbi6r nieczystoSci stalych i plynnych;

8) oplaty za d2wig osobowy;

9) oplaty za antenQ zbiorczq;

10) oplaty za abonament radiowy i telewizyjny;

I 1) oplaty za usfugi telekomunikacyjne;

12) oplaty zwi4zane z kosztami eksploatacji;

obliczonym przez podzielenie l4cznej kwoty tych koszt6w przez liczbq os6b

zamieszkuj4cych w tym lokalu lub domu jednorodzinnym i pomno2enie przez liczbg dz.ieci

i os6b, kt6re osi4gnqly pelnoletnoS6 przeby'rvajqc w pieczy zastqpczej, o kt6rych mowa

w art.37 ust. 2, ustawy, umieszczonych w rodzinie zastQpczei wraz z osobami tworz4cyml

tq rodzinq zastqpcz4.

5. Wniosek, o kt6rym mowa w ust. 3 nale2y zlo2yd po zakohczeniu danego kwartalu, przy

cz)'rn do wniosku powinny byt zalqczone tylko dokumenty z terminem zaplaty

w rozliczanym kwartale.

6. Do wniosku, o kt6rym mowa w ust. 3, nale2y dolqczyt dokumenty potwierdzaj4ce

poniesienie koszt6w w danym kwartale (m.in. umowy, rachunki, faktury - wraz

z potwierdzeniem ich oplacenia). W przypadku nie przedlo2enia kompletu dokument6w



3.

l.

6.

1.

potwierdzaj4cych poniesienie koszt6w, takie koszty nie bqd4 uwzglqdniane przy

wydawaniu decyzji.

$e
Rodzinie zaslgpczej zawodowej starosta mo2e raz do roku przyznat Swiadczenie na

pokrycie koszt6w zwiqzanych z przeprowadzeniem niezbqdnego remontu lokalu

mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w kt6rym

pelniona jest funkcja rodziny zastqpczej.

Swiadczenie na pokrycie koszt6w zwi4zanych z przeprowadzeniem niezbqdnego remontu

lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego mo2e zostai

przyznane po raz pierwszy rodzinie zastqpczej nie wczeSniej, ni2 po up\Tvie 2 lat od dnia

zawarcia umowy o pelnienie funkcji rodziny zastqpczej zawodowej.

Swiadczenie na pokrycie koszt6w zwiqzanych z przeprowadzeniem niezbqdnego remontu

lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego,

przyznawane jest do wysokoSci planowanych koszt6w zwiqzanych z przeprowadzeniem

niezbqdnego remontu, jednak w wysokoSci nie wy2szej ni2 3000 zl.

W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu pozy'tywnej opinii organizatora

rodzinnej pieczy zastgpczej, kwota Swiadczenia, o kt6rej mowa w ust. 3, mo2e zosta6

zwiqkszona.

Zasadno6i przyznania Swiadczenia musi zostai potwierdzona w opinii organizatora

rodzinnej pieczy zastgp czej.

Swiadczenie na pokrycie koszt6w zwi4zanych z przeprowadzeniem niezbqdnego remontu

lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego

przyznawane jest na podstawie wniosku, kt6rego wz6r stanowi zal4cznik nr 5 do

niniejszego zarzqdzenia, zlo2onego przez wnioskodawcq w Miejskim OSrodku Pomocy

Rodzinie w Bialymstoku.

Wniosek, o kt6rym mowa w ust. 5 nale2y zlo2y6 nie p62niej ni2 30 dni - przed

planowanym terminem rozpoczEcia remontu, jednak nie p62niej ni2 do konca sierpnia

roku kalendarzowego, w kt6rym remont ma byc przeprowadzony.

W przlpadku przyz.nania Swiadczenia na pokrycie koszt6w zwiqzanych

z przeprowadzeniem niezbqdnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku

wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, zar6wno przeprowadzenie remontu, jak

i rozliczenie koszt6w remontu musi siq odbyi w roku kalendarzowym, w kt6r),rn

pntznano Swiadczenie.

Wnioskodawca zobowi4zany jest umo2liwi6 organizatorowi rodzinnej pieczy zastEpczej

zweryfikowanie zgodnoSci przeprowadzonego remontu z wnioskiem, orM

udokumentowa6 faktycznie poniesione koszty poprzez przedstawienie dokument6w

potwierdzajqcych, w szczeg6lno3ci zakup material6w niezbqdnych do przeprowadzenia

remontu oraz oplacenie uslug remontowo budowlanych, w terminie 30 dni od dnia

zakohczenia remontu, pod rygorem zwrotu przyznanego Swiadczenia.

i

5.

o



$10
Przyznarie Swiadczeri pienig2nych, o kt6rych mowa w niniejszym zarz4dzeriu, jest mo2liwe

w ramach posiadanego przez Miejski O6rodek Pomocy Rodzinie w Bialymstoku bud2etu

przewidzianego na dany rok budZetowy.

$ 1l
Wykonanie zarz4dzenia powierza siq Dyrektorowi Miejskiego O6rodka Pomocy Rodzinie

w Biatymstoku.

$12
Traci moc zarzqdzente Nr 273115 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia l7 kwietnia 2015r.

w sprawie okre6lenia zasad przyznawania Swiadczeri i dofinansowania do wypoczynku

rodzinom zastpczp zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu

rodziny i systemie pieczy zastqpczej.

$13
Zatz4dzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.



zalqcznik nr I do 7arz4'erriaur.4.E.ne

iff'"oT-{11ff"?frffffi1",,..

Bialystok, dnia

/imig. nairisko. adrcs, nutner lelefonr/

Miejski O6rodek
Pomocy Rodzinie
w Bialymstoku

Wniosek

Zwracam siq z wnioskiern o przyznanie dofinansowania do wlpoczynku dzieci:

l ...................... ................-........, ur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

2. ...........,,......... ........................., lu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

3. ...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ur

przebywajqcych w: ro&inie zastqpczej spokrewnionej / niezawodowej / zawodowej
rodzinie pomocowej / rodzinnym domu dziecka'.

termin i koszt wypoczynku:Miejsce,

I

2.

).

Wnioskujq o przymanie Swiadczenia w lqcmej kwocre: (slownie:

...).

Przyzrnn4 pomoc proszQ wyplaci6: na konto bankowe / w kasie MOPR w Bialymstoku /
przekazem pocztowym'.

L..
Swiadczenie pieniq2ne proszq wyplacii na konto bankowe nr:

Konto nale2y do
/pros;g wska.at wlaic icieli konlal

Zalqcznlk,t'.
l.
2.

J.

,

' podke6lii wlaSciwe
/c.ytelrry podpi!



zAtuzntk 2 do zaodz^;^ur!L8..na
Pr€zvdenta Miasla Bialeeostoku
z an;a ... A.A. Lr"{|!/Qliri*. zor o t

Biatvstok. dnia

/imie, M.wisko, adrcs, nunter telelo t//

Miejski O6rodek
Pomocy Rodzinie
w Biatvmstoku

Wniosek

Zwracam siq z wnioskiem o przyznanie jednorazowego Swiadczenia ztriqzanego z potrzebami

przyjqtego do rodzirmej pieczy zastpczq, dziecka:

Powy2sze Swiadczenie jest niezbqdne do zakupu:

1.

z.

4.

).

6.

Uzasadnienie:

Wnioskujq o prz;yznanie Swiadczenia w l4cznej kwocre: (slownie:

Przynnn1 pomoc proszQ wyplaci6: na konto bankowe / w kasie MOPR w Bialymstoku /
przeKazem poczlowym .

Swiadczenie pieniq2ne proszq wyplacii na konto bankowe nr:

Konto naleiy do

' oodkre6lid wla5ciwe

/pros:-e wska.ot wla;cicie li konla/

/c.ytelny podpi!



Zzlqcznik nr 3 do Tan4dzen;un !.F-.no

::"fl"0:3{i"i[fi flffff i:,,,, .

Bialystok. dnia

/imig. nafltisko, adres. nuner leleforu/

Miejski O6rodek
Pomocy Rodzinie
w Biatymstoku

Wniosek

Zwracam siq z wnioskiem o przyznanie jednorazowego Swiadczenia na pokrycie koszt6w

mtiryanych z wystqpieniem zdarzenia losowego I zdarzenia maj4cego wptyw na jako56 sprawowanej

opieki* nad dzieckiem / dzieimi* przebywajqcym/i w ro&innej pier;zy zastqrczel:

l. ...................... .........................J ur....,.,...,...............,...,.......,..............;

2. ...................... ........................., ur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

Powy2sze Swiadczenie j est niezbqdne do:

1.

z.

Uzasadnienie

Wnioskujq o przyananie Swiadczenia w lqcznej kwocie: (slownie:

Przynrarr1 pomoc proszE wyplaci6: na konto bankowe / w kasie MOPR w Biatymstoku /
przel€zem pocaowym .

Swiadczenie pieniE2ne proszq wyplacii na konto bankowe nr:

Konto naleZy do
/Drcste wskatat wla'cicieli konta/

* nieootrzebne ske6lii
/c?telny podpis/



zA\qcztrik n 4 do zaftAdzen;^ urk.!(. .t to
Prezydeirta-M iasta qiabgosloku
z dnia .1.9.....1..{!{tt4t?.2016 r.

Bialvstok. dnia

/imie. na.yisko, adrcs, nuner telelon

Miejski OSrodek
Pomocy Rodzinie
w Bialymstoku

Wniosek

Zwracam siq z wnioskiem o przyznanie 6rodk6w finansowych na utrzymanie lokalu

mieszkalnego w budynku wielorodzinnym / domu jednorodzinnego*, polo2onego

w .................. przy ul. ..........
Kosay poniesione na utrzymanie w/w lokalu mieszkalnego / domu jednoro&innego

w ...... kwartale .......... roku wyniosly:

a) crynszJ oplata z tytulu najmu -

b) oplata za energiq elektrycznq -

c) oplata za energiq ciepln4 -

d) opal -

e) woda

D eu-
g) odbi6r nieczysto6ci stalych -

h) odbi6r nieczysto6ci ptynnych -

i) dZwig osobowy - .. ... . .. . ... ... ..

j) antena zbiorcza - . . .. . .. . .... .. .

k) abonament telewizyjny i radiowy -

l) ustugi telekomunikacyjne -

m) koszty eksploatacji - ............

Wnioskuje o przyznanie Swiadczenia w l4cznej kwocre: (slownie:

Pnyznanq pomoc proszQ wyplaci6: na konto bankowe / w kasie MOPR w Bialymstoku /
przekazem pocztowym'.

Swiadczenie pieniqine proszq wlplacid na konto bankowe nr:

Konto nale2y do
/pros.€ wsko:at wlaicicieli konta/

' podlce6lii wlaiciwe
/crytelny podpis/



Zalqczniki:
l.

2.

3.

o.

7.

8.

o

t0.



zahzrit< nr s ao ansdai. l,{rll6.lte

z

Biabrctok, dnia

/irnh, rt[ljtrlsl', dres, ra0rs blefotu/

Miejski OSrodek
Pomocy Rodzinie
w Bialvmstoku

Wniosek

Zwracam siE z wnioskiem o pzJuunie Swiadczenia na pokrycie koszt6w zwiqzanych

z pneprowdz.eriem niezbq{nego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzin4an /

domu jednorodzinnego*, poloironego w ......,......... .................. prry

ul. .,..............

Niezb$ny remont bq{zie obejmowal:

l. ...............

2. ...............
3................
4. ...............
5. ...............
6. ...............
'|

8. ...............

Uzasadnienie

' podkrcllid wlo6ciwe



Planowany lqczny koszt rernontu:

(slownie: ' ' ' ' ' ' " " ' ' ' ' ' " ' ')'

WnioskujE o prz.yzi:rrnie $wiadczenia w lqpznej kwocie: ........

(slownie: .'....i............ " ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' " ' ')'

wzwanqpomoc proszQ wyplacid: na konto bankowe / w kasie MoPR w Bialymstoku /
prz€kaz€rn pocztowym .

Swiadczenie pieniqine proszq wlplacid na konto bankowe m:

Konto nale2ry do
/pros4 rttkaEd vlalcicicli brd

Zalqc,miH:

t-
',.
3.

4.

/eyt bEp@U

'podHli6 vrhfciwe


