
      Zał. Nr 2 do Regulaminu udzielania pomocy materialnej        
o charakterze socjalnym dla uczniów  zamieszkałych    

na terenie Gminy Chmielnik  

 
WÓJT GMINY  

         CHMIELNIK 
 

WNIOSEK 
 

O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE 
SOCJALNYM – STYPENDIUM SZKOLNEGO 

 
 

I. DANE OSOBY SKŁADAJ ĄCEJ WNIOSEK: 
 

Nazwisko i imię 
 
 
PESEL 
 
 
Adres zamieszkania 
 

Poczta ( kod ) 
 
 

Nr tel. kontaktowego 
 

Stopień pokrewieństwa w stos. do ucznia         
( słuchacza ) 
 

 
 

Składam wniosek o przyznanie w roku szkolnym ………………………. stypendium 
szkolnego dla:                                                                                                       
 
 
II. DANE UCZNIA, DLA KTÓREGO UBIEGAM SI Ę O STYPENDIUM: 
 
Nazwisko i imię  
 
 

PESEL 

Data urodzenia 
 
 

Imiona rodziców 

Adres zamieszkania 

 
Poczta ( kod ) 
 
 

Nazwa szkoły , do której uczeń uczęszcza 
( klasa ) 

 
 

Adres szkoły 

 
 
 
 
 
 
 



 
III. PO ŻĄDANA FORMA ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ** 
 
Lp. Rodzaj formy stypendium Opis 
1. pokrycie kosztów udziału w zajęciach 

edukacyjnych organizowanych                
w szkole 
(opisać rodzaj zajęć oraz wskazać szkołę, 
która je realizuje) 

 

2. pokrycie kosztów udziału w zajęciach 
edukacyjnych organizowanych poza 
szkołą 
(opisać rodzaj zajęć oraz wskazać ich 
organizatora) 

 

3. pomoc rzeczowa o charakterze 
edukacyjnym 
(wskazać nazwę rzeczy, będących 
przedmiotem pomocy) 
 

 

4. pokrycie kosztów związanych                  
z pobieraniem nauki poza miejscem    
zamieszkania .Dotyczy uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów 
(wskazać rodzaj kosztów oraz miejsce ich 
ponoszenia) - 

 

 
IV . DANE O CZŁONKACH RODZINY POZOSTAJ ĄCYCH  WE WSPÓLNYM 
       GOSPODARSTWIE DOMOWYM    
                         
Lp. Imię i Nazwisko Stopień 

pokrewieństwa 
Data 
urodzenia 

Miejsce pracy - nauki 

1 
 

    

2 
 

    

3 
 

    

4 
 

    

5 
 

    

6 
 

    

7 
 

    

 
V. INFORMACJA O SYTUACJI RODZINNEJ   
1)  Złożenie wniosku uzasadniam trudną sytuacją materialną wynikającą w szczególności               

z   powodu:*** 
����  bezrobocie 
����  niepełnosprawność 
����  ciężka lub długotrwała choroba 
����  wielodzietność 
����  brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych 
����  uzależnienia (alkoholizm ,narkomania) 
����    niepełna rodzina 
����    inne ( jakie ) ............................................................................................................................. 

 
 
 
 



 
 
2) Informacja o dochodach rodziny:***  

����  z tytułu pracy, renty/ emerytury itp., 
����  prowadzonej działalności gospodarczej, 
����  zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, bezpłatny posiłek * 
����    zasiłki okresowe/ stałe przyznane przez GOPS,   
����  posiadane grunty rolne – ha przeliczeniowe .................  
����  inne ............................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................... 

 
3) Informacja o pobieraniu innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków  

     publicznych  ( należy określić rodzaj stypendium, jego wysokość oraz okres pobierania ) 
 

Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium 
szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie 
przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.                         
o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków 
obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (art.90 d ust.13 ustawy z dnia 7 września 1991 r.                  
o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 

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

............................................................................................................................................................... 
4) Krótkie wyja śnienie dotyczące sytuacji materialnej rodziny: 

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

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

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

............................................................................................................................................................................ 
 
VI. OŚWIADCZENIA 
 

1.  Oświadczam, że dane podane we wniosku  są zgodne z prawdą.  
2.  Oświadczam, że zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał 

stypendium, o ustaniu przyczyn, stanowiących  podstawę przyznania stypendium szkolnego. 
3. Jestem świadomy(a), że należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego 

podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
4.  Oświadczam, iż wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych 

osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla potrzeb realizacji programu stypendialnego. 
 
 ..................................................                            ............................................................................ 
                      (data)                                                                             czytelny podpis wnioskodawcy 
         ( obydwojga rodziców lub pełnoletniego ucznia ) 
    

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że znana jest mi treść art. 233 § 1 Kodeksu karnego o odpowiedzialności karnej za podanie     
nieprawdziwych danych lub zatajenie prawdy. 
Własnoręcznym podpisem potwierdzam prawdziwość danych zawartych we wniosku stypendialnym. 
 
........................................................                         ................................................................................ 
        ( miejscowość i data )                                                                                      czytelny podpis wnioskodawcy 
           ( obydwojga rodziców lub pełnoletniego ucznia ) 
Art. 233.  
§ 1. Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu     

prowadzonym  na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia        
wolności do lat 3. 

 § 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby  przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich  uprawnień     
uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania lub odebrał od niego przyrzeczenie. 

 
             
 



 
      UPOWAŻNIENIE 
 
Zgodnie z art. 33 KPA ja .....................................................……………....... upoważniam moją żonę / męża*  
     ( imię i nazwisko rodzica składającego  upoważnienie )  

 

........................................................................ do występowania jako pełnomocnik w moim imieniu w sprawie 
( imię i nazwisko rodzica, który będzie upoważniony )

 

złożenia wniosku i ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego  w  roku szkolnym ………………… 
dla naszego dziecka ………………………………….…………………………….. 
         ( imię i nazwisko dziecka figurującego we  wniosku o przyznanie stypendium ) 
 
 
........................................................                         ............................................................................................... 
          ( miejscowość i data )                                                     ( czytelny podpis rodzica występującego z upoważnieniem ) 
 
Do wniosku załączam:* 

1. Zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości dochodów w ilości ... sztuk. 
2. Zaświadczenie  albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. 
3. Inne dokumenty  w ilości .... sztuk 

         / wymienić jakie/.......................................................................................................................................... 
         ..................................................................................................................................................................... 
*   / niepotrzebne skreślić 

**   / należy zakreślić jedną lub kilka pożądanych formy pomocy materialnej 
***/ zakreślić odpowiedni kwadrat 
  
VII. WYPEŁNIA ORGAN REALIZUJ ĄCY 

 
Lp. Członkowie 

 rodziny 
(imię i nazwisko) 

                                          Dochody (w zł) netto 
                   za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku 

Ogółem 

  Opodatkowane 
 na zasadach 
 ogólnych 

Opodatkowane 
zryczałtowanym 
podatkiem 
dochodowym 

                                  (inne) 
                             niepodlegające 
                             opodatkowaniu 

 

    gospodarstwo 
 rolne/działka 

świadczenia 
rodzinne 

stypendia inne  

1. 
 

        

2. 
 

        

3. 
 

        

4. 
 

        

5. 
 

        

6. 
 

Razem        

 
1)  Ogółem w miesiącu ....................................... rodzina uzyskała dochód w kwocie zł ..............................  

2)  Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę wyniósł  ........................... zł 

 
3)  Przyznano prawo do stypendium szkolnego*      

      w wysokości  ...................  zł  miesięcznie na okres  od ................................. do .................................. 

      Łączna kwota przyznanego stypendium ............................. zł 

  
4)  Nie przyznano prawa do stypendium szkolnego* 
 

..........................................................................                                            ........................................................... 
         (  miejscowość, data  )                                                                           ( podpis osoby ustalającej dochód )   
 
* /niepotrzebne skreślić   


