
Załącznik do wniosku w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”  
Moduł I Obszar D 

PRZEDMIOT WNIOSKU -  wskazanie okresu do objęcia dofinansowaniem, wysokości kosztów 
zapewnienia opieki dla osoby zależnej oraz kwoty wnioskowanego dofinansowania. 

 
Imię i nazwisko dziecka Wnioskodawcy, które przebywa w placówce: ………………………….……………………………..…… 

Nazwa i adres placówki, w której przebywa dziecko Wnioskodawcy: ……………………………………………………..………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 

 

POUCZENIE: 

− W przypadku ubiegania się o dofinansowanie kosztów pobytu w żłobku/przedszkolu dla więcej  
niż jednej osoby zależnej, PRZEDMIOT WNIOSKU należy wypełnić osobno dla każdej osoby zależnej. 

− W kolumnie nr 2 Wnioskodawca wpisuje koszty za zapewnienie opieki dla osoby zależnej poniesione 
przed dniem złożenia wniosku. Refundacja może dotyczyć kosztów poniesionych  
do 180 dni przed dniem złożenia wniosku. Wnioskodawca ubiegający się o refundację kosztów musi 
spełniać warunki uczestnictwa w programie także w okresie objętym refundacją kosztów.  
W przypadku ubiegania się o refundację, konieczne jest dołączenie do wniosku dokumentów 
potwierdzających wysokość poniesionych kosztów (np.: faktur z dowodami zapłaty, zaświadczenia  
z przedszkola z informacją o wysokości dokonanych opłat wraz z datami uregulowania płatności -  
w podziale na każdy miesiąc pobytu dziecka w placówce). 

− W kolumnie 3 Wnioskodawca wpisuje koszty za zapewnienie opieki dla osoby zależnej przewidywane 
do poniesienia za okres od złożenia wniosku do końca 2022 r. 

− Kwota wnioskowanego dofinansowania – do uzupełnienia w kolumnie 5 – może wynosić miesięcznie 
do 85% wartości kosztu pobytu dziecka w żłobku/przedszkolu lecz nie więcej niż 300,00 zł (na miesiąc). 
Wymagany udział własny wynosi 15% ceny brutto usługi za każdy miesiąc. 

 
 
 
 

……………………………….……………………….. 
        data i podpis Wnioskodawcy 

Wnioskowany okres 
dofinansowania 

Koszt zapewnienia opieki osobie zależnej 
 

 
miesiąc/rok 

 
Koszty poniesione 

Koszty 
przewidywane 

 
Razem 

Wnioskowana kwota 
dofinansowania 

1 2 3 4 5 

Styczeń 2022 r.     

Luty 2022 r.     

Marzec 2022 r.     

Kwiecień 2022 r.     

Maj 2022 r.     

Czerwiec 2022 r.     

Lipiec 2022 r.     

Sierpień 2022 r.     

Wrzesień 2022 r.     

Październik 2022 r.     

Listopad 2022 r.     

Grudzień 2022 r.     

RAZEM     


