Numer wniosku ……

Suwałki, dnia …….…… 2017 r.

Do Wójta Gminy Suwałki
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
na okres od 01 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.
Wnioskodawca:1
…………………………………………………...............................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko wnioskodawcy,

dokładny adres,

pesel,

(telefon komórkowy)

I. Dane ucznia/słuchacza
1.Nazwisko i imię ucznia .........................................................................................................................................
2.Data urodzenia .....................................................................................................................................................
3. Imiona i nazwisko rodziców…………………………………………………..………………………………………………………………………..
4. Miejsce zamieszkania………………………………….………………………….………..………………….…………………………………….…..
5. PESEL ucznia | _|_ |_ | _ |_ |_ |_ | _| _ | _|_ |...........................................................................................
6. Nazwa szkoły / kolegium .................................................................................…..................................................
Adres szkoły / kolegium………………….........................................................................................................................
…………………………… klasa ……………………………………………………………………………..tel. …………………..………..……..............
Typ szkoły: podstawowa, gimnazjum, LO, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa, szkoła policealna, kolegium
podkreślić właściwe
Forma wypłaty stypendium szkolnego
Odbiór osobisty w kasie Urzędu Gminy Suwałki
Proszę o przekazywanie przyznanego świadczenia na rachunek bankowy
……………………………………………….……………………….…………………………
(nazwa banku)

(nr rachunku bankowego – 26 cyfr)
Oświadczam, że jestem właścicielem/ współwłaścicielem/ osobą upoważnioną do ww. konta
bankowego
II. Uzasadnienie wniosku
Czy w rodzinie występuje: /zaznacz właściwe i udokumentowane/ bezrobocie,  niepełnosprawność, 
ciężka lub długotrwała choroba,  wielodzietność, (troje i więcej dzieci),  brak umiejętności wypełniania
funkcji opiekuńczo-wychowawczej,  rodzina niepełna,  alkoholizm / narkomania?,  inne zdarzenie
losowe o charakterze trwałym.
Złożenie wniosku uzasadniam trudną sytuacją materialną wynikającą w szczególności z:
…………………………….............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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Wniosek mogą złożyć: rodzice ucznia, prawni opiekunowie, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły/kolegium.

III. Sytuacja rodzinna i materialna ucznia/słuchacza (Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn.zm.) są osoby spokrewnione
lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).
Oświadczam, że we wspólnym gospodarstwie domowym pozostają niżej wymienione osoby:
Imię i nazwisko

Data
urodzenia

Pokrewieństwo

Miejsce zatrudnienia lub nauki

wnioskodawca

Łączna liczba osób w rodzinie ……………………….. w tym dzieci …………………..………………
IV. Źródła oraz kwota miesięcznego dochodu (netto) rodziny uzyskanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc
złożenia wniosku:
1. wynagrodzenie ze stosunku pracy ………………………………………….…………………………. zł
2. dochód z gospodarstwa rolnego; liczba ha przeliczeniowych ……………..… X 288 zł= ...…….…… zł
3. świadczenia rodzinne …………………………………………………………………………………….. zł
4. świadczenia pielęgnacyjne ………………………………………………………….. ………………….zł
5. zasiłek pielęgnacyjny ……………………………………………………………………..…….………… zł
6. zasiłki stałe i okresowe z pomocy społecznej ………………………………………..………………. zł
7. emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne ………………………………………………………………… zł
8. alimenty …………………………………………………………………………..…………………………..zł
9. zasiłek dla bezrobotnych ………………………………………………………….…………………….. zł
10. dochody z prowadzenia działalności gospodarczej ……………..………………………………. zł
11. dodatki mieszkaniowe ………………………………………………………………..…………………. zł
12. pobierane inne stypendia o charakterze socjalnym …………………..…………………………. zł
13. inne dochody : ……………………………………………………………………………………………………………………………zł

V. Wydatki rodziny:
a) alimenty na rzecz innych osób w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku wyniosły
…………………………….………… zł
b) inne …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
W przypadku płacenia alimentów na rzecz innych osób spoza gospodarstwa domowego należy dołączyć wyrok
zobowiązujący do płacenia alimentów oraz dokumenty potwierdzające dokonywanie wpłat, np. przekazy, przelewy.

Dochód miesięczny (netto) w rodzinie łącznie wyniósł

……………………. zł
Wyżej wymienione dochody należy udokumentować zaświadczeniem lub oświadczeniem, przy czym w
takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli ,,Jestem świadomy/a odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”, lub decyzją, odcinkiem pobranej emerytury lub zaświadczeniem
lub oświadczeniem o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej).

Dochód miesięczny (netto) na 1 osobę w rodzinie wyniósł ……………………………zł
(kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego nie może przekroczyć 514 zł).

VI. Pożądana forma świadczenia pomocy materialnej (zaznacz właściwą):
1) Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych,
wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planów nauczania, a także udziału w zajęciach
edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
2) Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym w tym zakup podręczników;
3) Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania
(dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych);
4) Forma świadczenia pieniężnego (w przypadkach o których mowa w art. 90d ust. 5 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty).
……………………………………………………………………………………………………………………
/zadeklarować w przypadku tej formy stypendium jej wybór/
VII. Oświadczenie
1) Nie otrzymuję innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych
Otrzymuję inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych
Jakie? .....................................................................................................................................................
w wysokości ................................................................ zł;
właściwe podkreślić
2) Niezwłocznie powiadomię organ, który przyznał stypendium o ustaniu przyczyn, które stanowiły
podstawę przyznania stypendium szkolnego;
3) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wynikających z realizacji pomocy w formie
stypendium szkolnego, ich udostępniania osobom trzecim oraz ich ewentualnego przetwarzania przez
osoby trzecie w celach wynikających z realizacji i rozliczeń finansowych zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 922);
4) Uprzedzony o odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 § 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 r.
Kodeks Karny (Dz. U. z 2016r., poz. 1137 z późn. zm.) za podanie nieprawdy lub zatajenia prawdy,
oświadczam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku i w powyższym
oświadczeniu.
Do wniosku załączam
a) Zaświadczenie lub oświadczenie o zarobkach w ilości ...........................;
b) Zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;
c) Zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych;
d) Kserokopie decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego;
e) Kserokopie wyroku rozwodowego bądź przyznającego alimenty;

f) Zaświadczenie lub oświadczenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy;
g) Zaświadczenie lub oświadczenie ze szkoły potwierdzające uczęszczanie dziecka do szkoły

………………………………….
/miejscowość, data/

……………………………………..……
(podpis Wnioskodawcy)

VIII. Potwierdzenie uczęszczania do szkoły
Potwierdzam,
że
……………………………………………………………………………………………
jest
uczniem
klasy
………………………..Szkoły…………………………………………………………………………………………………………...……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………
IX. Opinia dyrektora szkoły w sprawie przyznania stypendium
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………
/Miejscowość, data/

…………………………………
/podpis /

X. Adnotacje urzędowe:
Wniosek spełnia wymogi formalne i jest zgodny pod względem merytorycznym.
Uwagi:
……………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
Suwałki, dnia …………………….. 2017 r.
………………….…………………………………………………
(podpis osoby uprawnionej pod względem merytorycznym)

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ
O BEZWZGLĘDNE KOMPLETOWANIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
CO POZWOLI NA SPRAWNE ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW

Wykaz dokumentów potrzebnych do ustalenia miesięcznego dochodu
na 1 osobę w rodzinie:
1. Zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym złożenie
wniosku (na załączonym zaświadczeniu) lub, złożone pod odpowiedzialnością karną, oświadczenie, z
podaniem wszystkich składników wyszczególnionych w załączonym zaświadczeniu.
2. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym
złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku) lub złożone pod odpowiedzialnością karną,
oświadczenie dotyczące powyższych faktów.
3. Złożone pod odpowiedzialnością karną oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu
dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku dla osób niezarejestrowanych w Powiatowym
Urzędzie Pracy.
4. Decyzja Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach zasiłek rodzinny, zaliczka
alimentacyjna, dodatek mieszkaniowy) lub złożone pod odpowiedzialnością karną, oświadczenie
dotyczące powyższych faktów.
5. Zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,
potwierdzenie opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników
lub złożone pod odpowiedzialnością karną, oświadczenie dotyczące powyższego faktu
6. Wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów albo zaświadczenia komornika lub
złożone pod odpowiedzialnością karną, oświadczenie dotyczące powyższych faktów.
7. Odcinek emerytury/renty/świadczenia oraz decyzja ZUS o przeliczeniu emerytury/renty/świadczenia
lub złożone pod odpowiedzialnością karną, oświadczenie dotyczące powyższego faktu.
8. Złożone pod odpowiedzialnością karną, oświadczenia pełnoletnich członków rodziny o wysokości
dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych lub innych dochodów nie podlegających opodatkowaniu.
9. Dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny
uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny lub złożone pod odpowiedzialnością
karną, oświadczenie dotyczące powyższych faktów.
10. Inne.
11. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oryginał zaświadczenia
wydany przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego o rodzaju prowadzonej działalności:
na zasadach ogólnych i w formie uproszczonej

- zaświadczenie naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego lub złożone pod odpowiedzialnością karną,
oświadczenie dotyczące powyższych faktów zawierające informację o formie opodatkowania, okresie
prowadzenia działalności oraz wysokości dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej w
poprzednim roku kalendarzowym,
- oświadczenie lub dokument potwierdzający opłacanie składek ZUS
w formie zryczałtowanego podatku dochodowego:
- zaświadczenie naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego lub złożone pod odpowiedzialnością karną,
oświadczenie dotyczące powyższych faktów zawierające informację o formie opodatkowania, okresie
prowadzenia działalności
- oświadczenie o osiągniętym dochodzie netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
- oświadczenie lub dokument potwierdzający opłacanie składek ZUS
w formie karty podatkowej:
- decyzja o ustaleniu wysokości karty podatkowej,
- oświadczenie o osiągniętym dochodzie netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
W przypadku zawieszenia działalności - dokument potwierdzający ten fakt
lub złożone pod odpowiedzialnością karną, oświadczenie dotyczące powyższych faktów.

W przypadku gdy np. w miesiącu sierpniu, rodzina uzyskała ostatni dochód
(np. ostatnie wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia, ostatni zasiłek dla osób bezrobotnych) –
badany jest dochód z miesiąca złożenia wniosku (wrzesień). Należy przy tym,
udokumentować tzw. „dochód utracony”.

Osoby ubiegające się o przyznanie pomocy mogą, w zamian zaświadczeń, złożyć oświadczenie
dotyczące powyższych faktów.
Oświadczenie takie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia, wynikającej z art. 233 § 1 i § 6 kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 z
późn. zm) – „Kto, składając zeznanie lub oświadczenie mające służyć za dowód w
postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie
ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę lub składa fałszywe oświadczenie,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”

