WNIOSEK
o przyznanie dofinansowania wypoczynku
dla emeryta / rencisty
.............................................................
(imię i nazwisko)

Dyrektor

.............................................................
(adres zamieszkania)

Barbara Sewera

.............................................................
(telefon kontaktowy)

VII Liceum Ogólnokształcące

.............................................................
(charakter uprawnienia)

Katowice

Proszę o przyznanie mi dofinansowania wypoczynku organizowanego we własnym zakresie
dla mnie oraz dla niżej wymienionych członków rodziny, pozostających na moim utrzymaniu:
Lp.

Imię i nazwisko

Stopień pokrewieństwa

Rodzaj wypoczynku
(wczasy, sanatorium, kolonie)

Świadoma/y odpowiedzialności wynikającej ze składania nieprawdziwych
danych oświadczam, że organizuję wypoczynek w czasie trwającego 14 dni
kalendarzowych urlopu, w terminie od ……………………….. do …………………….
w miejscowości……………………….

.........................., dn. …………..20........r.

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

(miejscowość)

(podpis wnioskodawcy)

UWAGA:
W przypadku stwierdzenia podania we wniosku przez osobę uprawnioną nieprawdziwych informacji
o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, bądź jej umyślnego zatajenia, korzystający w sposób bezprawny ze
świadczenia z funduszu jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu całości pobranej kwoty świadczenia,
a ponadto traci prawo do ubiegania się o świadczenia określone regulaminem przez okres jednego roku.

Decyzja o przyznaniu świadczenia:
Przyznano/nie przyznano* dofinansowanie do wypoczynku w kwocie ..................................
(słownie zł: ..................................................................................................................................)

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

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

(miejscowość, data)

(pieczątka imienna i podpis pracodawcy)

* niepotrzebne skreślić
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..........................................
(miejscowość, data)

..................................................................
(imię i nazwisko składającego deklarację)

..................................................................
(dokładny adres)

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH
Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób:
Wnioskodawca –........................................................................................................................
(imię i nazwisko)

Pozostali członkowie:
Lp.

Imię i nazwisko

Stopień pokrewieństwa

Data urodzenia

Uwagi

Oświadczam, że w podanym poniżej okresie dochody moje i wymienionych wyżej kolejno
członków gospodarstwa domowego wyniosły:
Miejsce pracy – nauki

L.p.

Źródła dochodu

Wys. dochodu brutto
(średnia z ostatnich 3 miesięcy)

Łączny dochód całego gospodarstwa domowego:

Średni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi : ........................ zł
miesięcznie.
Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem,
świadom odpowiedzialności karnej z art. 271 Kodeksu karnego.
..............................................
(podpis)

Załączniki:
1. Kopia decyzji o waloryzacji emerytury wnioskodawcy
2. Kopia decyzji o waloryzacji emerytury współmałżonka
3. ……………………………………………………………
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