Urząd Gminy
33-318 Gródek n/Dunajcem

Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
I. Dane osoby ubiegającej się :

Imię i nazwisko:
Pesel :

Telefon:

Miejsce zamieszkania :
Nazwa i numer rachunku bankowego:

II. Wnoszę o przyznanie stypendium szkolnego na następujące dzieci:

Lp.

Imię i nazwisko

Pesel

Nazwa szkoły do której uczęszcza
i klasa

Pożądana
forma
świadczenia *

Wysokość
przyznanego
stypendium
socjalnego z
innych źródeł
w bieżącym
roku
szkolnym

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

*Pożądana forma świadczenia pomocy materialnej inna niż forma pieniężna ( np. pokrycie kosztów: zakwaterowania w internacie ,
zakupu podręczników i przyborów szkolnych, , posiłków w stołówce , udziału w zajęciach edukacyjnych , w tym wyrównawczych,
wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania , udział w zajęciach edukacyjnych realizowanych
poza szkołą )

III. Dane o członkach rodziny i ich dochodach;
1.W skład rodziny wchodzą :
Lp.

Imię i nazwisko

Pesel

Miejsce pracy - nauki

Stopień
pokrewieństwa

Miesięczna
wysokość
dochodu netto
w złotych

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Łączny dochód całego gospodarstwa domowego
Kwota miesięcznego dochodu(netto) rodziny uzyskanego w miesiącu poprzedzającym miesiąc
złożenia wniosku
2.1. Źródła oraz kwota miesięcznego dochodu(netto) rodziny uzyskanego w miesiącu poprzedzającym
miesiąc złożenia wniosku
1) wynagrodzenie ze stosunku pracy (netto)
............................zł
2) działalność gospodarcza wykonywana
osobiście na zasadach:
a) ogólnych
..............................zł
b) ryczałtu ewidencjonalnego
...............................zł
2.

3)dochody z gospodarstwa rolnego(288 zł z 1 ha przelicz)
minus składka KRUS
..............................zł
4) emerytura/renta/renta strukturalna/renta socjalna(netto)...............................zł
5) świadczenia rehabilitacyjne
...............................zł
6) świadczenia rodzinne:
a) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku
rodzinnego
................................zł
b) zasiłek pielęgnacyjny
................................zł
c) świadczenie pielęgnacyjne
................................zł
7) zasiłek dla bezrobotnych
................................zł
8) zasiłki z pomocy społecznej
................................zł
9) alimenty
................................zł
10) dodatek mieszkaniowy
................................zł
11) inne dochody
................................zł
Łącznie

................................zł

Wyżej wymienione dochody należy potwierdzić zaświadczeniem o ich wysokości, odcinkiem pobranej
emerytury/ renty/, a w przypadku, gdy rodzina korzysta ze świadczeń pomocy społecznej, zaświadczeniem
wydanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem.
2.2. Wydatki rodziny: alimenty świadczone na rzecz innych osób w miesiącu poprzedzającym złożenie
wniosku wyniosły.................zł........gr.
Wyżej wymienione wydatki należy potwierdzić wyrokiem sądu lub zaświadczeniem.
2.3. Dochód miesięczny na 1 osobę w rodzinie wyniósł.................................. zł
(Od sumy dochodów należy odjąć sumę wydatków i wynik podzielić przez liczbę osób wymienionych w III
pkt 1.)
3. Opis trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie
(Wskazać w szczególności, czy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub
długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
alkoholizm, narkomania oraz czy rodzina jest niepełna, nastąpiło zdarzenie losowe)
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

IV. INFORMACJA O INNYCH STYPENDIACH O CHARAKTERZE SOCJALNYM ZE ŚRODKÓW
PUBLICZNYCH POBIERANYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 PRZEZ UCZNIA
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE
Rodzaj stypendium socjalnego
otrzymywanego w roku szkolnym
2018/2019

Stypendium zostało przyznane na
okres:

Łączna kwota przyznanego
stypendium w roku szkolnym
2018/2019 wyniesie

Jeśli w dniu składania wniosku brak jest informacji o przyznaniu innego stypendium o charakterze socjalnym,
należy powiadomić Wójta Gminy o jego przyznaniu, niezwłocznie po otrzymaniu decyzji przyznającej
stypendium.
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych oświadczam ,że :
- moja rodzina składa się z ____________ osób , pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym ;
- miesięczny dochód netto na jedną osobę w mojej rodzinie wynosi__________________ zł.
• Potwierdzając prawdziwość powyższych danych pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1
Kodeksu Karnego wnoszę o przyznanie stypendium szkolnego.
•

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z przyznaniem
pomocy materialnej o charakterze socjalnym , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.)

•

Oświadczam, że zostałam/em zapoznana/y z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych „RODO” Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem, dostępnej na stronie http://gminagrodek.pl/pl/930/0/rodo.html,
zgodnie z obowiązkiem informacyjnym ciążącym na administratorze.

Załączam do wniosku następujące dokumenty: ( zakreślić odpowiednie punkty)
1.zaświadczenia lub oświadczenia o zarobkach,
………………………………………………………………………………………………………………………..
2.zaświadczenia lub oświadczenia o liczbie hektarów przeliczeniowych lub nakaz podatkowy,
3.zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości otrzymanych rent, emerytur lub alimentów
4.zaświwdczenia lub oświadczania o przyznanych dodatkach mieszkaniowych, świadczeniach rodzinnych, pielęgnacyjnych
lub innych,
5.zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej,
6.zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach z pracy dorywczej,
7.inne…………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………
(miejscowość, data)

…………………………..………………………………
( czytelny podpis wnioskodawcy )

POUCZENIE;
1.Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wójta Gminy o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę
przyznania stypendium szkolnego (art.90 o ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1457 ze zm.)
2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania
stypendium szkolnego (art.90 o ust.4 ustawy o systemie oświaty).
3.Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o
postepowaniu egzekucyjnym w administracji (srt.90 o ust. 5 ustawy o systemie oświaty.

OBJAŚNIENIA
A. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
1) zaświadczenie z zakładu pracy/oświadczenie o wysokości dochodów uzyskanych przez członka rodziny;
2) przekaz lub przelew pieniężny dokumentujący wysokość emerytury/renty, świadczenia/zasiłku
przedemerytalnego/oświadczenie;
3) zaświadczenie/oświadczenie o uzyskiwanej pomocy materialnej z Ośrodka Pomocy Społecznej;
4) zaświadczenie potwierdzające status osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku lub bez prawa do zasiłku wraz
z informacją o wysokości wypłaconego zasiłku w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;
5) w przypadku osób posiadających grunty rolne poza Gminą Gródek nad Dunajcem zaświadczenie
z właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych
ogólnej powierzchni;
6) w przypadku osób posiadających grunty rolne na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem zaświadczenie z
organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej
powierzchni;
7) oświadczenie przekazującego i otrzymującego o wysokości otrzymanych alimentów (potwierdzony przekazem
pocztowym, wyciągiem bankowym itp. wraz z wyrokiem sądu zasądzającym alimenty lub odpisem protokołu
posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej;
8) oświadczenia o innych źródłach dochodu (np. praca zarobkowa za granicą, wynagrodzenie z tytułu praktyk,
stypendia);
9) w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej stosowne zaświadczenie z urzędu
skarbowego lub oświadczenie zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej.
B. 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, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym
Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz wartości świadczeń w naturze i
świadczenia wychowawczego (500+)
UWAGA:
Należy dołączyć zaświadczenia dla wszystkich członków rodziny, którzy w momencie składania wniosku o przyznanie
stypendium są osobami pełnoletnimi. Przeciętny miesięczny dochód na 1 osobę w rodzinie – ustala się dzieląc przeciętny
miesięczny dochód rodziny przez liczbę członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
Wysokość tego dochodu nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej.

