WNIOSEK
o przyznanie pomocy w ramach Lokalnego Programu Osłonowego

Wniosek o pomoc w ramach LPO składany:



po raz pierwszy



po raz kolejny

1. Wnioskodawca ………………………………………………………………………………………
(Imię i nazwisko, data urodzenia)

………………………………………………………………………………………
(Pesel)

2. Adres zamieszkania : 62 -040 Puszczykowo ,
ul. ……………………………………………………………………. nr domu…….... nr mieszkania…….
………………………………………………………………………………………
(nr telefonu)

3. Nazwa i siedziba zarządcy lokalu mieszkalnego
____________________________________________________________________________
4. Liczba członków gospodarstwa domowego uprawnionego do korzystania z pomocy

5. Powierzchnia faktyczna lokalu

_ _ _ _ _ _ , _ _ _ m2

(Należy przez to rozumieć powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w
szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych
pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich
przeznaczenie i sposób używania.
Za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i
schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do
przechowywania opału.)

6. Sposób ogrzewania niskoemisyjnego na jaki zamieniono system ogrzewania
oparty na paliwie stałym:
gazowe

elektryczne akumulacyjne

Termin dokonania trwałej zmiany systemu ogrzewania _____________________

7. Razem dochody gospodarstwa domowego * ………………, …
(Łączny dochód w rodzinie zgodnie z art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej)

8.Przyznany zasiłek celowy proszę przesyłać na wskazany poniżej rachunek
bankowy:
___________________________________________________________________________

Nr rachunku

-

-

-

-

-

-

Prawdziwość danych zawartych we wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem
Data ________________________________
………………………………………………….
podpis wnioskodawcy

………………………………………………
podpis przyjmującego

Wymagane dokumenty podczas ubiegania się o pomoc:
1)dokument potwierdzający tytuł prawny do budynku;
2)oświadczenie o faktycznym zamieszkiwaniu osoby w budynku i zamieszkiwaniu w nim także
przed przeprowadzeniem trwałej zmiany systemu ogrzewania;
3)dokument potwierdzający wielkość powierzchni użytkowej budynku a w razie braku takiego
dokumentu - oświadczenie wnioskodawcy o wielkości powierzchni użytkowej;
4)dokument potwierdzający dokonanie trwałej zmiany systemu ogrzewania węglowego i
zastąpienie go proekologicznymi systemami grzewczymi w okresie, o którym mowa w § 5 ust. 1
lub oświadczenie, że likwidacja została dokonana ze współfinansowaniem przez Miasto
Puszczykowo;
5)dokumenty, o których mowa w art. 107 ust. 5b Ustawy o pomocy społecznej potwierdzające
wysokość dochodu osoby lub rodziny ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 3 – 13 Ustawy o pomocy
społecznej;
6)dokumenty potwierdzające poniesione wydatki na ogrzewanie w poprzednim kwartale
grzewczym (nie dotyczy pierwszego wniosku po wymianie systemu grzewczego).

Objaśnienia:
*Dochód zgodnie z art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku
1. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został
złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne
określone w odrębnych przepisach;
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
2. Do dochodu ustalonego zgodnie z pkt.1 nie wlicza się:
1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
2) zasiłku celowego;
3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
4) wartości świadczenia w naturze;
5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie
użytecznych;
5a) świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach
represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220);
6) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
7) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195, z późn. zm.4)), oraz dodatku
wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 i 1292);
8) świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2017 r. poz.
1459).
3. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:
1) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – za dochód przyjmuje się
przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i
składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej
działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z
tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę
miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;
2) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – za
dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.
4. W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny, o którym mowa w
ust. 5 pkt 1, rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji
podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.
5. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku
dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości:
1) przychodu;
2) kosztów uzyskania przychodu;
3) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;
4) dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach, o których mowa w ust. 6;
5) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;
6) należnego podatku;
7) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.
6. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego
zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
7. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł.
8. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.
9. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu
jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:
1) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
2) kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie
– kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.
10. W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który
uzyskano ten dochód.
11. W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji
administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.

