
......................................................                                      Wielowieś,...............................2017 r.
imię i nazwisko wnioskodawcy

.....................................................
adres wnioskodawcy

.....................................................

.....................................................
telefon kontaktowy (komórkowy lub stacjonarny)

.....................................................                                
PESEL wnioskodawcy

                                                                                                     Wójt Gminy Wielowieś

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego (niepotrzebne skreślić)

1. Dane ucznia i jego rodziców:

Uczeń (imię i nazwisko)

Data urodzenia PESEL

Imię i nazwisko ojca

OpiekunaImię i nazwisko matki 

Miejsce zamieszkania ucznia:
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Numer domu 
2. Informacje o szkole, do której uczęszcza uczeń/słuchacz

Nazwa szkoły Adres Klasa

3. Wnioskowana forma świadczenia   (zaznaczyć  w kolumnie tak wnioskowaną formę 
świadczenia pomocy materialnej) 

tak nie

Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów  udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym:
- wyrównawczych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole
- kursach językowych
- wyjazdach śródrocznych (zielone szkoły, wycieczki edukacyjne)
- plastycznych
- muzycznych
- i innych.

Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w szczególności: całkowitego lub częściowego 
pokrycia kosztów zakupu:

-      podręczników szkolnych 
-      przyborów szkolnych
-      encyklopedii,
-      programów komputerowych
-      i innych rzeczy związanych bezpośrednio z realizacją procesu dydaktycznego.

Całkowite lub częściowe  pokrycie kosztów  związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 
stałego zamieszkania uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów pracowników
służb społecznych 

- inna forma



4. Źródła oraz kwota miesięcznego dochodu (netto) rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku –
zgodnie z ustawą  z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn.
zm.)

Rodzaj dochodu: Kwota w złotych

Wynagrodzenie ze stosunku pracy

Dochód z gospodarstwa rolnego

Zasiłek rodzinny

Świadczenia pielęgnacyjne

Zasiłek pielęgnacyjny

Inne zasiłki z pomocy  społecznej

Emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne

Alimenty

Zasiłek dla bezrobotnych

Dochody z prowadzenia działalności gospodarczej

Dodatki mieszkaniowe

Stypendia  

Inne dochody (jakie?)

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,
pomniejszoną o:

 miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne  określone  w  przepisach  o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,
 kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 

5. Oświadczam, że moja rodzina  składa się z niżej  wymienionych osób pozostających we wspólnym
gospodarstwie  domowym:

Lp. Imię i nazwisko
Stopień 

pokrewieństwa Miejsce zatrudnienia  lub nauki
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6. Wysokość dochodu  na osobę w rodzinie ucznia:
Oświadczam,  że  łączne  dochody  wszystkich  członków  mojej  rodziny  za  miesiąc  poprzedzający
złożenie  wniosku   wynosiły  ...................................  zł  netto,  co  w  przeliczeniu  na  1  osobę
stanowi ................................................ zł. 



7. Dane uzasadniające przyznanie pomocy materialnej:
W rodzinie występuje  (właściwe  podkreślić):

 bezrobocie  ciężka lub długotrwała choroba
 niepełnosprawność  narkomania
 rodzina niepełna  alkoholizm
 wielodzietność  brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych

 inne okoliczności:...........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

8.  Informacja o otrzymanych stypendiach. Dotyczy tylko wniosków  o stypendia szkolne. Czy uczeń otrzymuje
/nie otrzymuje  inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych? Jeżeli tak – podać jakie oraz 
kwotę otrzymanego stypendium ................................................................................................................................
.................................................................... ...............................................................................................................

9. Oświadczenie dotyczące formy wypłacania  stypendium szkolnego.
Przyznane świadczenie proszę przekazać : 

□  na rachunek bankowy 
 
nr                                                                                   

□  do kasy Urzędu Gminy w Wielowsi

 (właściwe zaznaczyć znakiem „x”):

10. Oświadczenie
1. Otrzymujący stypendium są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium,

 o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę

przyznania stypendium szkolnego.
3. Należności  z  tytułu  nienależnie  pobranego  stypendium  szkolnego  podlegają  ściągnięciu   w  trybie

przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

4. Ja niżej  podpisany/a  świadomy/a  i  uprzedzony/a  o odpowiedzialności  karnej  wynikającej  z  art.  233
ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny (tekst jednolity Dz.U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 z późn.
zmianami) o składaniu fałszywych zeznań lub zatajenie prawdy, składam stosowne do art. 75 § 2 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodek postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz.
1257) w brzmieniu: ,,Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów
lub  stanu  prawnego  w  drodze  zaświadczenia  właściwego  organu  administracji,  organ  administracji
publicznej odbiera od strony, na jej wniosek, oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności za
fałszywe  zeznania.”   oświadczenie,  iż  utrzymuję  się  z  dochodów  zgodnie  z  przedstawionymi
dokumentami.

5. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016
poz.  922)  wyrażam zgodę  na  wykorzystanie  danych  zawartych  we  wniosku  do  realizacji  programu
przyznawania  pomocy  materialnej  o  charakterze  socjalnym  dla  uczniów  –  stypendium  szkolne.
Zostałem/am  poinformowany/a  o  przysługującym  mi  prawie  wglądu  do  danych  osobowych,  ich
poprawiania i kontroli przetwarzania.

6. Oświadczam,  że  zapoznałem/am  się  z  Regulaminem  udzielania  pomocy  materialnej  o  charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wielowieś (Uchwała Nr XXXIV/347/2014 Rady
Gminy Wielowieś z dnia 14 sierpnia 2014 r.) i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.

Wielowieś, dnia .............................. ............................................................................................
                           Podpis rodzica, opiekuna lub pełnoletniego wnioskodawcy 

Do wniosku należy dołączyć:
• dokumenty dotyczące dochodów osób wymienionych w pkt. 5 wniosku- zaświadczenia, oświadczenia  lub decyzje o 

korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, 
• ewentualne dokumenty uzasadniające  przyznanie stypendium  szkolnego zgodnie z pkt. 8 niniejszego wniosku, 

• dokumenty potwierdzające zdarzenie losowe – dotyczy wniosku o zasiłek szkolny, 


	Podpis rodzica, opiekuna lub pełnoletniego wnioskodawcy

