
Zalqcznik Nr I do Regulaminu

\Y N I0SI' K

o przyznanie pomocy zdrowotnej
l. Imiq i nazwisko wnioskodawcy:

2. Adres zamieszkania. telefbn:

3. Nazwa iadres szkoly. w kt6rej nauczyc ieljest/byl zatrudniony:

4. Status nauczyciele na dzieh zlolenia wniosku:
n czynny zawodowo ! renta/emerytura o nauczycielskit Swiadczenie kompensacyjne

5. Wymiar czasu pracy nauczyciel czynnycl' zawodowo: ..... .................
6. Uzasadnienie wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej:

Prawidlowo6i wyzej przedstawionych danych potwierdzam wlasnorgcznyrr, podpisem,
(wiadomy/a odpowiedzialnoSci karnej (art. 233 $ I Kodeksu karnego).

(miejscowo56. dnia) (podpis wnioskodawcy)

Do wniosku zalqczam:
l) aktualne zaiwiadczenie lekarskie dotyczqce choroby rrauczyciela lub opinig lekarskq (dokunrentacja
wypisu szpitalnego lub inne dokumenty potwierdzajqce leczenie szpitalne lub specjalistyczne. korriecznoS(
stosowania sprzQtu rehabilitacyjnegc lub ortopedycznego)
2) imiennie wystawione rachunki lub faktury potwierdzajqce poniesione koszty Ieczenia,
3) oSwiadczenie o wysokoSci dochod6w brutto na czlonka rodziny za okres trzech ostatnich miesiEcl
poprzedzajqcy ch zlo2enie wniosku.

ldt 997857 A9-175C-473C-95 l7-EA I00253EDC7. Podpisany Slrona I



Opinia Komisji Zdrowotnej:

!. Ocena wymog6w formalnycl wniosku: spelnia / nie spetnia

2. Uzasadnienie przyznania pomocy zdrowotnej i proponowana wysokoSi pomocy zdrowotnej:

Podpisy czlonk6w Komisji:

2.

)

4

5

6

7

8. .... .. ...

Decyzja W6jta Gminy Kobylnica:

Przyznajl l nie przyznajq 6wiadczenie pomocy zdrowotnej w wysoko6ci

slownie zlotych:

(piecz96 i podpis)
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Zal4cznik Nr 2 do Regulaminu

OSwiadczenie o wysoko5ci dochod6w brutto na czlonka rodziny za okres trzech ostatnich miesiQcy

poprzedzajqcych zlo2enie wn iosku

1. W sktad rodziny wchodz4

PrawidlowoS6 wylel przedstawionych danych potwierdzam wlasnorgcznyn: podpisenl,
Swiadomy/a odpowiedzialnoSci karnej (art. 233 $ I Kodeksu karnego).

(miejscowodi. dnia) (podpis wnioskodawcy)

l.p. Nazwisko i imig * iek Stopiei

pokretaieistwa

]liejsce prrct/nruki Wysoko(d

dorhodu brutto

z 3 ostatnich

miesigcy

Lqczny doch6d rodziny
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2. Sredni doch6d (brutto) najednq osobg w rodzinie miesigcznit wynosi:

(slownie zlotych: ...........................)


