
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr..................................
 Rady Gminy w Łambinowicach 
 z dnia...........................................

                                                                                                                       Data wpływu                       Nr wniosku

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM
W ROKU SZKOLNYM .......................................................... W FORMIE:

1. STYPENDIUM SZKOLNEGO       □             
2. ZASIŁKU SZKOLNEGO                   □
WNIOSKODAWCA (właściwie zakreślić)
1. RODZIC                   2. OPIEKUN PRAWNY                 3. PEŁNOLETNI UCZEŃ                  4. DYREKTOR SZKOŁY

DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY:

Nazwisko

Imię

Pesel

Telefon kontaktowy

Wnoszę o przyznanie stypendiów na rzecz uczniów:

Lp. Nazwisko Imię Pesel Potwierdzenie szkoły

Uczeń/uczniowe otrzymują/nie otrzymują stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych (podać źródło)

................................... ............................................w kwocie ........................ miesięcznie na okres...............................................
(Wypełnić tylko przy ubieganiu się o stypendium szkolne)



 ADRES ZAMIESZKANIA:

Miejscowość 
ulica i numer domu

Kod pocztowy

UCZEŃ/UCZNIOWIE SPEŁNIA/SPEŁNIAJĄ NASTĘPUJĄCE KRYTERIA (należy zaznaczyć wstawiając znak X w rubryce po 
lewej strony tabeli)

□ Miesięczna wysokość dochodu na osobe w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty o której mowa w art. 8 
ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r.  o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)
Należy przedstawić zaświadczenia potwierdzające wysokość dochodów
W rodzinie występuje: 

□ bezrobocie

□ niepełnosprawność 

□ ciężka lub długotrwała choroba

□ wielodzietność

□ brak umiejętności wychowawczych i opiekuńczych u rodziców/opiekunów ucznia

□ alkoholizm lub narkomania

□ rodzina ucznia jest rodziną niepełną

□ wystąpiło zdarzenie losowe

Liczba osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
L.P Imię i nazwisko Data urodzenia Stopień pokrewieństwa Miejsce zatrudnienia lub nauki PESEL

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

I. Jeśli rodzina korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej przekłada  zaświadczenie wydane przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej

II. Jeśli rodzina nie korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej wypełnia poniższą tabelę i przekłada 
zaświadczenia o wysokości uzyskanych dochodów (netto)

Źródła oraz kwota miesięcznego dochodu rodziny uzyskanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku:

1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy zł

2. Dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej zł

3. Umowy o dzieło i zlecenia zł

4. Dochody z gospodarstwa rolnego zł



5. Emerytura, renta, renta strukturalna zł

6. Renta socjalna zł

7. Świadczenia rodzinne zł

8. Zasiłek dla bezrobotnych zł

9. Alimenty zł

10. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego zł

11. Dodatek mieszkaniowy zł

12. Inne dochody (np. wynagrodzenie za praktykę zawodową) zł

Dochód netto za miesiąc................................ w rodzinie wyniósł: zł

Alimenty świadczone na rzecz innych osób (miesięczna wysokość)
zł

WNIOSEK DOTYCZY NASTĘPUJĄCEJ FORMY POMOCY: (pomoc może być udzielona w jednej lub kilku formach. Należy 
zaznaczyć pożądaną formę wystawiając znak X w rubrykach po lewej stronie tabeli.

□ Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, 
wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach 
edukacyjnych realizowanych poza szkołą

□ Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników

□ Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania- dotyczy 
uczniów szkół ponadpodstawowych i słuchaczy kolegiów: 

UZASADNIENIE WNIOSKU (przy zasiłku szkolnym podać potrzeby edukacyjne ucznia)

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

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

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

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

DO WNIOSKU DOŁĄCZONO NASTĘPUJĄCE ZAŁĄCZNIKI 

1 Oświadczenie zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 
do niniejszego wniosku

6

2 Oświadczenie zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 
do niniejszego wniosku

7

3 8
4 9
5 10
 OŚWIADCZENIA
a) świadomy(a) odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 § 1 ustawy z dnia 06 czerwca 1997r. Kodeksu Karnego, 
potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku pod rygorem odpowiedzialności  
karnej, 
b) będąc wnioskodawcą zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić  organ, który przyznał stypendium o ustaniu przyczyn,  
które stanowiły podstawę przyznania  stypendium szkolnego.  W przeciwnym przypadku nienależnie pobrane stypendium 
będzie podlegało ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
c) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych  przeze mnie danych osobowych na zasadach  określonych w 
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r.  o ochronie danych osobowych w związku z ubieganiem sie o udzielenie stypendium  
szkolnego, 
d) zapoznałem(am) się z warunkami uprawniającymi do otrzymania stypendium/ zasiłku szkolnego. 

......................................................                                                                              .................................................................
      Miejscowość i data                                                                                                               Podpis wnioskodawcy 



POUCZENIE
a)  Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą złożyć: rodzice ucznia, jego prawni opiekunowie,  
pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły do, której uczeń uczęszcza.
b) Pomoc przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Łambinowice. 
c) Stypendium szkolne przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych,  
chyba, że w wysokości która łącznie z innym stypendium o charakterze ze środków publicznych, nie przekracza w okresie roku 
szkolnego dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.
d)Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń otrzymujący stypendium szkolne są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia organu 
przyznającego stypendium o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę do przyznania tego stypendium.
e) Należności z tytułu niesłusznie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie  przepisów o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji. 
f)  Zasiłek  szkolny  może  otrzymać  uczeń,  który  przejściowo  znalazł  sie  w  trudnej  sytuacji  materialnej  z  powodu  zdarzenia  
losowego.
g) Z uwagi na jego funkcję -  środka doraźnej pomocy w sytuacji losowej – ograniczono termin do ubiegania się o zasiłek szkolny  
do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.

WYPEŁNIA ORGAN PODEJMUJACY DECYZJE

1. Wniosek wypełniono poprawnie TAK     □ NIE   □
2. Łączny dochód w rodzinie (zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej)

3. Dochód na osobę w rodzinie

4. Kryterium dochodowe dla danej rodziny (wynikające z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o 
pomocy społecznej)

5. Zakwalifikowano do przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w 
formie:

5.1  stypendium szkolnego

5.2  zasiłku szkolnego 

TAK     □            NIE   □

TAK     □            NIE   □
6. Ustalona wysokość pomocy materialnej w zł 

7. Formy realizacji przyznanego świadczenia:

a) pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych 
wykraczających poza ramowy plan nauczania a także  udziału w zajęciach 
edukacyjnych realizowanych poza szkołą

b) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczeólności zakupu 
podręczników

c) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki 
poza miejscem zamieszkania – dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych oraz 
słuchaczy kolegiów

d) świadczenie pieniężne

Podpis osoby odpowiedzialnej za weryfikację wniosku

 Zatwierdzam:  

........................................................................
            Data i podpis osoby działającej 
             z upoważnienia Rady Gminy

   
   




