
Załącznik nr 5 

do Zarządzenia Nr OR.120.7.2023 

Starosty Opolskiego z dnia 01.02.2023r. 

 

*niewłaściwe skreślić 

…………………………….                                                               ………………………………. 
(Imię i nazwisko wnioskodawcy)                                                                                      (miejscowość i data) 

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

………………………….   

□    rodzina zastępcza niezawodowa  

□     rodzina zastępcza zawodowa 

              (właściwe zaznaczyć „x”                                               Dyrektor  

Powiatowego Centrum  

Pomocy Rodzinie w Opolu 

 

ul. Książąt Opolskich 27 

        45-005 Opole 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA UTRZYMANIE LOKALU 

MIESZKALNEGO W BUDYNKU WIELORODZINNYM LUB DOMU JEDNORODZINNYM   

 

 Zwracam/y się z prośbą o przyznanie środków finansowych na utrzymanie lokalu 

mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym za okres 

od………………….do…………….…….. 

Oświadczam/y, że we wskazanym okresie w lokalu mieszkalnym zamieszkiwali: 

L.P 
OSOBY 

ZAMIESZKUJĄCE 

LOKAL (OGÓŁEM) 

RODZINA  
ZASTĘPCZA 

DZIECI UMIESZCZONE  

W RODZINIE ZASTĘPCZEJ 
POZOSTAŁE OSOBY 

ZAMIESZKUJĄCE 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

 

 

Zestawienie poniesionych wydatków na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku 

wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym* za miesiąc…………………………………………….  

 



Załącznik nr 5 

do Zarządzenia Nr OR.120.7.2023 

Starosty Opolskiego z dnia 01.02.2023r. 

 

*niewłaściwe skreślić 

L.P WYDATEK (TYTUŁEM) WYSOKOSĆ WYDATKU 

1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI   

2. OPAŁ  

3. OPŁATA ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ  

4. ODBIÓR NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I PŁYNNYCH  

5. ABONAMENT TELEWIZYJNY I RADIOWY  

6. ABONAMENT TELEFONICZNY  

7. ABONAMENT INTERNETOWY  

8. WODA I KANALIZACJA  

9. CZYNSZ  

10. OPŁATY Z TYTUŁU NAJMU  

11. GAZ  

12 (inne)  

13   

WYDATKI OGÓŁEM  

Powyższe zestawienie potwierdzam kopią imiennych faktur, rachunków i innych dowodów 

wpłaty. Przyznaną pomoc pieniężną, proszę przekazać na rachunek bankowy o nr: 

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

□ Przyznaną pomoc pieniężną, proszę przekazać na rachunek bankowy, będący  

w posiadaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu. 
 

OŚWIADCZENIA 

1. Jestem/jesteśmy świadoma/y /świadomi odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego o 

brzmieniu: Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu 

prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności 

od 6 miesięcy do lat 8. 

2. Oświadczam/y, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Zarządzenia Nr OR.120.7.2023 Starosty Opolskiego z 

dnia 01.02.2023r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania pomocy pieniężnej, dotyczącej dzieci z terenu 

powiatu w pełni je akceptuję i zobowiązuję się do rozliczenia przyznanego dofinansowania pod rygorem zwrotu, jak 

za świadczenie niezależnie pobrane. 

        …………………………………. 

…………………………………. 

(podpis wnioskodawcy 

 

Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz praw osób, 

których dane są przetwarzane,  została zamieszczona na stronie https://pcpropole.pl/  w  zakładce ochrona 

danych osobowych - „ Klauzula informacyjna – umowy”. 

https://pcpropole.pl/

