WNIOSEK DO WÓJTA GMINY KADZIDŁO
o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym składany przez rodziców lub pełnoletniego ucznia
lub słuchacza kolegium

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021:
I. Wnioskodawca (właściwe zaznaczyć)

II. Dane wnioskodawcy
Imię i nazwisko

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

Adres zamieszkania

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

Numer telefonu

………….….………..…. lub …………………………..

III. Złożenie wniosku uzasadniam trudną sytuacją materialną wynikająca w szczególności z:
 Bezrobocie

 Niepełnosprawność
 Ciężka lub długotrwała choroba
 Wielodzietność
 Alkoholizm
 Brak umiejętności wykonywania funkcji opiekuńczo-wychowawczych
 Rodzina jest niepełna 
 Zdarzenie losowe

III. Dane ucznia
Imię i nazwisko ………………………………….……………………….………………..……………………………………….….….
Data urodzenia ………….……………………………………….…………………………………………………………………….…..
Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………………………….…………….
Nazwa szkoły ………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres szkoły ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Typ szkoły ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Klasa ………………………
Szkoła:

 podstawowa

 gimnazjum

 liceum

 technikum

 wielozawodowa

 policealna

 kolegium

Ja niżej podpisany jestem pełnoletnim uczniem i upoważniam mojego rodzica do składania wniosku o przyznanie stypendium
szkolnego na rok szkolny 2020/2021 oraz reprezentowania mnie we wszystkich sprawach związanych z przyznaniem i realizacją
stypendium szkolnego.
…….............................................................
(podpis pełnoletniego ucznia)

IV. Pożądaną formą stypendium szkolnego inną niż pieniężna jest:
całkowite lub częściowe pokrycie kosztu 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 i innych pomocy naukowych;
całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania

V. Uczeń otrzymuje inne stypendia o charakterze socjalnym ze środków publicznych
Tak

Nie

……………………………………………………………………………………………………………………………………….….
(jeżeli tak należy podać źródło i okres na jaki zostało przyznane oraz wysokość stypendium)

VI Deklaracja o wysokości dochodu
z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub (w przypadku utraty dochodu) z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Oświadczam, że:
a) gospodarstwo domowe ucznia składa się z następujących osób:
Lp.

Data
urodzenia

Imię i nazwisko

Informacja o pracy – nauce

Stopień pokrewieństwa

Uwagi

Wysokość dochodu /netto/ w zł.
Wypełnia wnioskodawca

Uwagi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
b) dochody wymienionych powyżej kolejno członków gospodarstwa domowego ucznia wyniosły:

Źródła dochodu

Lp.

1

Wynagrodzenie za pracę – netto

2

Zasiłek rodzinny i świadczenia rodzinne

3

Emerytury, renty, w tym również zagraniczne, świadczenia przedemerytalne

4

Zasiłki okresowe, zasiłki stałe z pomocy społecznej

5

Dodatki mieszkaniowe

6

Alimenty, świadczenia alimentacyjne

7

9

Zasiłek dla bezrobotnych
Dochody z gospodarstwa rolnego powyżej 1 ha (ha przeliczeniowy x 308zł). Nie wlicza
się dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego
Dochody z działalności gospodarczej

10

Inne dochody ( np. praca dorywcza w kraju i za granicą) …………………..

8

Łączny dochód netto

Dochód netto na jedną osobę w rodzinie ……………………………………
(słownie: ………………….…………………………………………………………………….…………………………)

........................................
(miejscowość i data)

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

IX. Zobowiązanie i oświadczenie wnioskodawcy
1) Zapoznałam się/zapoznałem się z warunkami uprawniającymi do przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium
szkolnego na rok szkolny 2020/2021.
2) Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe.
3) Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.
4) Pouczenie: w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego – stypendium wstrzymuje się albo cofa, a
należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
stosownie do art. 90o ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 2016, poz. 1943 ze zm.). Po zapoznaniu się z pouczeniem: zobowiązuję się niezwłocznie
powiadomić Wójta Gminy Kadzidło o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
5) Wyrażam zgodę na wydanie decyzji po otrzymaniu przez Gminę Kadzidło dotacji w terminie do 30 listopada 2020r.
6) Wyrażam zgodę na zmianę decyzji przyznającej stypendium szkolne na rok szkolny 2020/2021 w zakresie dodatkowej kwoty stypendium w II
semestrze.
7) Oświadczam że, w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku żaden z członków naszej rodziny nie uzyskał jednorazowego
dochodu przekraczającego pięciokrotność kwoty kryterium dochodowego rodziny.

........................................
(miejscowość i data)

Do wniosku załączam:
 zaświadczenie o wysokości dochodów;
 zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej;
 inne dokumenty …………………………………………………………………………

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

