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WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO 

dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bielsk Podlaski 

na rok szkolny 2016/2017 

Termin składania wniosków od dnia 1 września 2016 r. do dnia 15 września 2016 r. 

 

 

I.  Dane wnioskodawcy: (wnioskodawcą mogą być rodzice i prawni opiekunowie nieletnich, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły) 

 

1. Imię i nazwisko : ……………………………………………………………………………………........ 

2. Adres zamieszkania: ………………………………………………..….......tel.: ………………….......... 

II.  Dane ucznia1: 

      1.    Imię i nazwisko ucznia............................................................................................................................... 

      2.   Imiona i nazwisko rodziców/prawnego opiekuna2....................................................................................... 

      3.   Adres zamieszkania:................................................................................................................................... 

III. Informacje o szkole: 

1. Nazwa szkoły................................................................................................................................................ 

2. Typ szkoły…………………………….........................................................................................................              

3. Adres szkoły.................................................................................................................................................. 

4. W roku szkolnym 2016/2017 jest uczniem klasy ................. 

IV.   Oświadczenie o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (uwzględnić 

wszystkie osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące 

 i gospodarujące): 

Lp. Imię i nazwisko PESEL Data 

urodzenia 

Stopień 

pokrewieństwa 

Miejsce 

pracy/nauki 
(uczeń , student, gosp. 

rolne, bezrobotny, itp) 

1.    wnioskodawca  

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 

1) W przypadku ubiegania się o stypendium na drugie i kolejne dziecko należy dodatkowo wypełnić i załączyć 1 i 2 stronę 

niniejszego wniosku. 

2) Jeżeli wniosek składa opiekun prawny to należy dołączyć dokument potwierdzający przyznanie prawnej opieki nad 

dzieckiem. 

Osoby bezrobotne powinny przedłożyć aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o statusie bezrobotnego i wysokości uzyskiwanego 

zasiłku. Osoby, które nie pracują i nie są zarejestrowane w urzędzie pracy składają oświadczenie z klauzulą o treści „Jestem 

świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”, że nie pracują i nie są zarejestrowane w urzędzie pracy 

i nie uzyskują dochodów z prac dorywczych lub że uzyskują dochody z prac dorywczych (w jakiej wysokości). 
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V.  Pożądana forma świadczenia pomocy materialnej inna niż forma pieniężna (należy dokonać wyboru 

formy poprzez zakreślenie odpowiedniego kwadratu/kwadratów stawiając znak X – możliwe jest wybranie jednej lub kilku form 

jednocześnie) 

□ 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, (np. zakup podręczników i przyborów szkolnych, pomocy 

dydaktycznych, obuwia sportowego i stroju sportowego na zajęcia w-f, zakup komputera, laptopa  

i wyposażenia do komputera, abonamentu internetowego, wycieczki szkolnej, itp,), 

□ pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym (np. zakup  niezbędnych dziecku materiałów do procesu 

edukacyjnego przez gminę, a następnie za pokwitowaniem przekazanie stronie), 

□  całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 

zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich 

kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników socjalnych) 

 

VI.  Dane uzasadniające przyznanie stypendium (należy zaznaczyć spełniane kryteria stawiając w kratce znak X): 

 UCZEŃ ZNAJDUJE SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ, WYNIKAJĄCEJ Z NISKICH 

DOCHODÓW W RODZINIE (miesięczna wysokość na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się  

o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej – t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 – 514 zł.) 

 BEZROBOCIE 

 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 

 CIĘŻKA LUB DŁUGOTRWAŁA CHOROBA 

 WIELODZIETNOŚĆ 

 BRAK UMIEJĘTNOŚCI WYPEŁNIANIA FUNKCJI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH 

 ALKOHOLIZM 

 NARKOMANIA 

 NIEPEŁNA RODZINA 

 WYSTĄPIŁO ZDARZENIE LOSOWE (wymienić jakie) .............................................................................. 

 ...................................................data................................................................................................................ 

 

VII. Uczeń otrzymuje / stara się o inne stypendia o charakterze socjalnym ze środków publicznych 

(właściwe zaznaczyć). 

  □ TAK (należy uzupełnić poniższą tabelę)   □ NIE 

1. Nazwa instytucji, która przyznała stypendium  

2. Miesięczna wysokość stypendium  

3. Okres, na który przyznano stypendium od ..................roku   do ...................roku 
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VIII.  Oświadczenie o sytuacji materialnej w rodzinie ucznia - z miesiąca poprzedzającego datę złożenia 

wniosku **(lub w miesiącu, w którym wniosek został złożony - w przypadku utraty dochodu) wyniósł: 

Lp. Rodzaj dochodu Kwota (netto) 

1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy  

2. Umowy zlecenia, o dzieło  

3. Emerytury, renty rodzinne, inwalidzkie, socjalne, świadczenie przedemerytalne  

4. Zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy wypłacany przez O/ZUS  

5. Zasiłek dla bezrobotnych  

6. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami  

7. Zasiłek okresowy z pomocy społecznej  

8. Zasiłek stały z pomocy społecznej  

9. Zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek 

opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna 

 

10. Alimenty i fundusz alimentacyjny oraz świadczenia wypłacone przez komornika  

11. Dodatek mieszkaniowy, zryczałtowany dodatek energetyczny  

12. Pobierane stypendia z wyłączeniem stypendium szkolnego  

13. Dochody z działalności gospodarczej prowadzonej na zasadach: 

a) ogólnych 

b) ryczałtu ewidencjonowanego (w tym karta podatkowa) 

 

14. Dochody z gospodarstwa rolnego (ilość ha przeliczeniowych)  ................... 

x 288 zł/ha  

• miejsce położenia gospodarstwa rolnego  ................................................... 

   (dołączyć zaświadczenie z właściwego urzędu jeżeli gospodarstwo rolne położone jest    

     poza terenem Gminy Bielsk Podlaski) 

•  Opłacam/ nie opłacam składki na ubezpieczenie KRUS  
    (wpisać wysokość miesięcznej składki za 3 kwartał )     

 

   

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

 

 

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

15. Praca dorywcza  

16. Inne dochody (wymienić jakie) .............................................................................  

 Razem:  

 

Oświadczam, że łączne dochody wszystkich członków mojej rodziny wspólnie zamieszkujących 

i prowadzących wspólne gospodarstwo w miesiącu ................................, tj. miesiącu poprzedzającym 

złożenie wniosku / w miesiącu w którym wniosek został złożony * (w przypadku utraty dochodu) wyniósł  

...................... zł, co w przeliczeniu na   .............   osób stanowi  .....................  miesięcznie netto na 1 osobę. 

 

IX. Zobowiązania ponoszone przez członków gospodarstwa domowego: 

 

ALIMENTY ŚWIADCZONE NA RZECZ INNYCH OSÓB 

Lp. Imię i nazwisko osoby  

zobowiązanej do alimentów 

Imię i nazwisko osoby uprawnionej 

do alimentów 

Miesięczna kwota 

zasądzonych alimentów 

1.    

2.    
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Do wniosku dołączam (zakreśl w kółeczko i wpisz ilość dołączonych zaświadczeń)                                                 Ilość 

1. zaświadczenie z zakładu pracy;                                                                                                      ........ 

2. zaświadczenie (decyzja) z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;                                             .......                                       

3. zaświadczenie (decyzja) z Urzędu Pracy;                                                                                       ........ 

4. zaświadczenie (decyzja) z Urzędu Gminy o liczbie ha przeliczeniowych;                                    ........ 

5. odcinek renty /emerytury/ świadczenia przedemerytalnego;                                                         ........ 

6. zaświadczenie o innych uzyskanych dochodach członków rodziny;                                             ........ 

7. zaświadczenie o pobieranych stypendiach o charakterze socjalnym ze środków publicznych;    ........ 

8. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego;                                                                                            ........ 

9. potwierdzenie opłacenia składki KRUS  za III kwartał 2016 r.                                                     ......... 

10. inne  .........................................................................................                                                       ........ 

                                      (podać jakie) 

 

 

Oświadczenie 

1. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, w przypadku podania 

nieprawidłowych danych. Oświadczam, że dane przedstawione są zgodnie ze stanem faktycznym. 

2. Oświadczam, iż w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczam/moje dzieci uczęszczają do szkół 

wymienionych we wniosku, a w przypadku rezygnacji z nauki lub zaprzestania realizacji obowiązku 

szkolnego niezwłocznie powiadomię o tym podmiot realizujący wypłatę świadczenia. 

3. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zadań związanych 

 z niniejszym wnioskiem, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w systemach 

informatycznych, kartotekach, skorowidzach. Zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie 

wglądu do danych osobowych, ich poprawiania i kontroli przetwarzania. 

4. Oświadczam również, iż niezwłocznie powiadomię Wójta Gminy Bielsk Podlaski o ustaniu przyczyn, 

które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. 

5. Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a, iż należności z tytułu stypendium szkolnego 

podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  

 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 

 

Bielsk Podlaski, dnia  .......................................... 

                                                                                       

                                                                                               ............................................................................ 
                                                                                                      (podpis składającego wniosek: rodziców lub  

                                                                                                                                                 pełnoletniego ucznia) 

 

 

 

 

 

**) miesięczna wysokość dochodu jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 

społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930). 

 

W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku dochodu jednorazowego przekraczającego 

pięciokrotnie kwotę kryterium dochodowego, to kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, 

poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony. 

 

W przypadku uzyskania jednorazowego dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby 

lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód. 

 

Do wszystkich zaznaczonych źródeł dochodu przez Wnioskodawcę należy złożyć odpowiednie dokumenty potwierdzające uzyskanie 

dochodu – zaświadczenie albo oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający 

oświadczenie jest obowiązany do zawarcia klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywych zeznań”. 


