Załącznik do zarządzenia Nr 0050.100.2020
Wójta Gminy Istebna
z dnia 22 lipca 2020 r.
WNIOSEK
na rok szkolny 20…... / 20….. o przyznanie:
STYPENDIUM SZKOLNEGO : pomocy materialnej o charakterze socjalnym
ZASIŁKU SZKOLNEGO (dotyczy zdarzenia losowego)
1. Dane wnioskodawcy :
Imię i nazwisko

PESEL (*)

Stan cywilny
Nr domu

Obywatelstwo

Adres

Adres email

Telefon

*) W przypadku cudzoziemców wpisać odpowiedni numer identyfikacji ( numer paszportu)
2. Wnoszę o przyznanie stypendium socjalnego dla:
Imię i nazwisko ucznia

Lp.

PESEL ucznia

1.

Siedziba szkoły
Klasa

Nazwa szkoły, adres /kolegium do której uczęszcza uczeń

3. Pożądana forma świadczenia pomocy materialnej inna niż forma pieniężna: zaznaczyć „X”

A.

Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów 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 oraz całkowitego lub
częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych
realizowanych poza szkołą

B.

Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym

C.

Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem
nauki poza miejscem zamieszkania

4. Deklaruję wybór świadczenia w związku ze zdarzeniem losowym: ( zakreślić )
Zasiłek szkolny w formie:
* świadczenia pieniężnego
* pomocy rzeczowej

5. Sytuacja rodzinna, która występuje w rodzinie : /ZAZNACZYĆ „X” /
Okoliczność

Zaznaczyć
X

Okoliczność

Zaznaczyć
X

Niepełnosprawność
Ciężka lub długotrwała
choroba
Brak umiejętności wypełniania
funkcji opiekuńczo
wychowawczych

Bezrobocie
Wielodzietność
Rodzina niepełna
Alkoholizm lub narkomania
Zdarzenie losowe
opisać jakie

6. Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, które pozostają we
wspólnym gospodarstwie domowym i mają dochody następujące:
L
p.

imię i nazwisko

PESEL

Stopień
pokrewieństwa

Źródło
dochodu

Miesięczna
wysokość
dochodu w zł
netto

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Łączny dochód rodziny ucznia
Oświadczam, że ja bądź członek mojej rodziny : (*) niepotrzebne skreślić
* Pobieramy / nie pobieramy zasiłek stały w wysokości ..……..….. zł miesięcznie.
* Pobieramy/nie pobieramy zasiłek okresowy w wysokości …..…….. zł miesięcznie.
* Pobieramy/ nie pobieramy dodatku mieszkaniowego w wysokości ..………….. zł miesięcznie.
* uzyskałam/ nie uzyskałam w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku dochód
jednorazowy przekraczający pięciokrotność kwoty kryterium dochodowego rodziny, dochód
w wysokości ………..… zł
* posiadamy/ nie posiadamy
dochodu z gospodarstwo rolnego, którego powierzchnia wynosi
….……ha przeliczeniowych. DOCHÓD wynosi ……………zł (wpisać gosp. powyżej1 ha przelicz.).
7. Członkowie mojej rodziny ubezpieczający się w KRUS ……………………………………..
…………………………………………………………………………………….………………

8. Uczeń ubiegający się o stypendium szkolne w danym roku szkolnym stara się bądź
otrzymuje inne stypendia o charakterze socjalnym ze środków publicznych: zaznaczyć właściwie
TAK
Nazwa instytucji przyznającej stypendia……………………………………………..…………..………
Miesięczna wysokości przyznanego stypendium wynosi ………… zł, przyznane na okres
od …………….………... roku do ………..…………roku
NIE
9. Alimenty świadczone na rzecz innych osób:
Imię i nazwisko osoby
zobowiązanej do alimentów

Lp.

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do
alimentów, Stopień pokrewieństwa

Kwota*

1.
2.
3.
Łączne zobowiązania

*Należy dołączyć wyrok oraz potwierdzenie dokonywanych wpłat
10. Oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń: ( zaznaczyć właściwe)
Konto bankowe, którego właścicielem jest …………………………………………….……….

-

-

-

-

-

-

KASA GOPS
Ponadto oświadczam, że:
1. jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia,
2. dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą,
3. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian mających wpływ na wypłatę stypendium
socjalnego to poinformuję niezwłocznie organ wypłacający świadczenie
4. Jestem świadomy, że nienależnie pobrane stypendium szkolne podlega ściągnięciu w trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
5. Zostałem poinformowany o wysokości miesięcznego dochodu uprawniającego do ubiegania się
o stypendium, którego wysokość określa art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej oraz
zapoznałem się z zasadami przyznawania stypendium oraz potrzebnymi dokumentami.
6. Zapoznałem się z Uchwała Rady Gminy Istebna oraz
stypendium.

Zarządzeniami Wójta dotyczącymi
………………………………………
/ data i czytelny podpis /

Załączniki do wniosku :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….....……………….......................................

