
Załącznik do wieloletniego miejskiego programu 

w zakresie dożywiania uczniów kraśnickich szkół 

podstawowych, zamieszkałych na terenie Miasta 

Kraśnik - ,,Obiad w szkole" 

Burmistrz Miasta Kraśnik 

Urząd Miasta Kraśnik 

ul. Lubelska 84 

23-200 Kraśnik 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE OBIADÓW 

1. Dane osoby składającej wniosek 
 Imię Nazwisko 

   
 Adres miejsca zamieszkania 

 Miejscowość Kod pocztowy Numer telefonu 

    

 Ulica Numer 
Domu 

Numer Mieszkania Adres poczty elektronicznej e-mail 

     
2. Składam wniosek o dofinansowanie obiadów dla mojego dziecka: 
 Imię Nazwisko 

   
 Data urodzenia Adres zamieszkania: 

 Nazwa, adres szkoły i klasa: 

3. Składam wniosek o dofinansowanie obiadów dla mojego dziecka: 
 Imię Nazwisko 

   
 Data urodzenia Adres zamieszkania: 

 Nazwa, adres szkoły i klasa: 

4. Składam wniosek o dofinansowanie obiadów dla mojego dziecka: 
 Imię Nazwisko 

   
 Data urodzenia Adres zamieszkania: 

 Nazwa, adres szkoły i klasa: 



 

1. Oświadczam, że łączny dochód w mojej rodzinie, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub 

w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony wyniósł ……………….. 

Moja rodzina liczy …………... członków. 

Dochód na jedną osobę wynosi .……… 

W przypadku zmian mających wpływ na prawo do dofinansowania obiadów, tj. zaistnienia 
okoliczności dotyczących uzyskania dochodu osoba ubiegająca się jest obowiązana niezwłocznie 
powiadomić o tych zmianach organ przyznający dofinansowanie tj. Burmistrza Miasta Kraśnik. 

2.  Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku. 

3.   Wnioskuję o dofinansowanie obiadów dla w/w dzieci w wysokości: 

□ 75% - jeżeli dochód na osobę w rodzinie kształtuje się powyżej 150% do 200% kryterium 

dochodowego (tj. powyżej 792,00 zł do 1 056,00 zł), określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.); 

□ 50% - jeżeli dochód na osobę w rodzinie kształtuje się powyżej 200% do 250% kryterium 
dochodowego (tj. powyżej 1 056,00 zł do 1 320,00 zł), określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm). 

 

 

…………………………………………… 

data i podpis wnioskodawcy 


