WNIOSEK
o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym
/ stypendium szkolne, zasiłek szkolny/

1

Imię i nazwisko ucznia

2

Imiona i nazwisko rodziców

3

Data i miejsce urodzenia

4

Adres zameldowania

5
6

Nr telefonu
Nazwa i adres szkoły

7
8

Aktualny rok nauki(klasa)
Ilość osób w gospodarstwie
domowym(rodzinie)
Wysokość dochodu netto w
rodzinie za miesiąc
poprzedzający złoŜenie
wniosku
Średni miesięczny dochód netto
na jedna osobę w gospodarstwie
domowym(rodzinie)
Dodatkowe informacje
uzasadniające przyznanie
pomocy materialnej
Wniosek dotyczy następującej
formy pomocy
( pomoc moŜe być udzielona w
jednej lub kilku formach
jednocześnie)

9

10
11
12

a) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów
udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych w tym
wyrównawczych wykraczających poza zajęcia
realizowane w ramach planu nauczania, oraz udziału
w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza
szkołę,
b) pomocy rzeczowej na zakup podręczników lub
innych przyborów szkolnych i pomocy naukowych,
c) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów
związanych z pobieraniem nauki poza miejscem
zamieszkania (np. opłaty za internat, obiady,
dojazdy).
d) świadczenia pienięŜnego.

Oświadczam, Ŝe zgodnie z art. 23 ust 1 pkt 1 i art. 27 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wyraŜam zgodę na
wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Wierzbica . Ponadto
oświadczam ,Ŝe zapoznałem się z zapisami regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wierzbica i akceptuje jego postanowienia.
Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Wójta Gminy Wierzbica o ustaniu przyczyn, które
stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Składając osobiście niniejszy wniosek oświadczam, Ŝe uprzedzony(a) o odpowiedzialności
karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość
dokumentów i danych zamieszczonych w deklaracji.

PESEL wnioskodawcy
_________________________________
( data i podpis wnioskodawcy)
Zaświadcza się ,Ŝe Pan, Pani ……………………………………………………………………
Posiada/nie posiada *gospodarstwo rolne o pow. ……………. ha fizycznych tj. ………….ha
przeliczeniowych.
…………………………………
miejscowość , data
* niepotrzebne skreślić

…………………………..
podpis i pieczęć

OBJAŚNIENIE
I.

1)
2)
3)
II.
III.













Za dochód uwaŜa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złoŜenie wniosku
( lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złoŜony ,
bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeŜeli ustawa o pomocy społecznej nie stanowi inaczej,
pomniejszoną o:
miesięczne obciąŜenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu
w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Do ustalanego dochodu nie wlicza się jednorazowego pienięŜnego świadczenia socjalnego oraz
wartości świadczeń w naturze.
Do oświadczenia naleŜy dołączyć odpowiednio:
zaświadczenie wydane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, wykazujące formy pomocy oraz wysokości
tych świadczeń pienięŜnych, z których korzystała rodzina w miesiącu poprzedzającym złoŜenie
wniosku . lub oświadczenie składającego wniosek o niekorzystaniu ze świadczeń OPS .
zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości otrzymywanego zasiłku lub zaświadczenie
potwierdzające rejestrację w PUP bez pobierania zasiłku lub oświadczenie osoby o niezarejestrowaniu w
PUP,
zaświadczenia z zakładów pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w miesiącu
poprzedzającym złoŜenie wniosku , jeŜeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od
osób fizycznych na zasadach ogólnych,
odcinek renty / emerytury za miesiąc poprzedzający złoŜenie wniosku ,
decyzja lub odcinek o wysokości pobieranego zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego ,
wyrok sądowy o przyznanych alimentach na dzieci lub zaświadczenie Komornika Sądowego o braku
moŜliwości egzekucji alimentów, bądź oświadczenie o otrzymaniu dobrowolnych alimentów ,
zaświadczenie z uczelni o wysokości pobieranego stypendium – w przypadku osób studiujących,
w
przypadku
prowadzenia
pozarolniczej
działalności
gospodarczej
opodatkowanej
na zasadach ogólnych, określonych w przepisach o podatku dochodowym – zaświadczenie wydane przez
naczelnika
właściwego
urzędu
skarbowego
określające
wysokość
dochodu
(na podstawie art.8 ust.7 ustawy o pomocy społecznej),
w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych
w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym - zaświadczenie wydane przez naczelnika
właściwego urzędu skarbowego zawierające informacje o formie opodatkowania oraz dowody opłacenia
składek w ZUS,
w przypadku prowadzenia działalności rolniczej - zaświadczenie właściwego organu gminy
o wielkości gospodarstwa rolnego wyraŜonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni.

