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UCHWAŁA NR XXXII/207/2013
RADY GMINY PCIM
z dnia 25 lutego 2013 roku
w sprawie: przyjęcia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Pcim."
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.), oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)- Rada Gminy Pcim uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Pcim, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr LIV/270/06 Rady Gminy Pcim z dnia 25 października 2006 roku (Dz. Urz.
Woj. Małop. Nr 898, poz. 5456 z 2006 r.) w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pcim, zmieniona Uchwałą
Nr XII/77/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 13 lipca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 377, poz. 3332 z 2011 r.),
zmieniona uchwałą Nr XXVII/166/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 28 września 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Małop.
poz.5336 z 2012 r.)
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pcim.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Małgorzata Węgrecka
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII/207/2013
Rady Gminy Pcim
z dnia 25 lutego 2013 r.
Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pcim
Regulamin określa tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego, sposób ustalania wysokości
stypendium szkolnego, formy w jakich udziela się stypendium szkolne oraz tryb i sposób udzielania zasiłku
szkolnego.
DZIAŁ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. 1. Pomoc materialna jest udzielana uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Pcim w celu zmniejszenia
różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej
sytuacji materialnej ucznia.
2. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są :
a) stypendium szkolne,
b) zasiłek szkolny.
3. Pomoc materialna, o której mowa wyżej udzielana jest ze środków dotacji celowej otrzymywanej
corocznie z budżetu państwa i środków własnych Gminy.
§ 2. Pomoc materialna przysługuje:
1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży
i dorosłych,
2. słuchaczom publicznych:
a) kolegiów nauczycielskich,
b) nauczycielskich kolegiów języków obcych,
c) kolegiów pracowników służb społecznych
- do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
3. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiającym dzieciom i młodzieży
upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także
dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację
odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
4. uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych
- do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
5. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych –
do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
§ 3. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane są przez Wójta Gminy Pcim
w drodze decyzji administracyjnej.
§ 4. 1. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek:
a) rodziców, prawnych opiekunów,
b) pełnoletniego ucznia,
- po zasięgnięciu opinii odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego
kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa
w art. 90b ust. 3 pkt 2, ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty( Dz. U. z 2004 r. Nr 256
poz. 2572 z późn. zm.) określanej dalej w treści tego regulaminu mianem „ustawy o systemie oświaty”,
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c) dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium
pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie
oświaty.
2. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być również przyznane z urzędu.
§ 5. 1. Wzór wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym stanowi załącznik
do niniejszego regulaminu.
2. Do wniosku niezbędne jest załączenie dokumentów umożliwiających określenie miesięcznego dochodu
na osobę w rodzinie osób wspólnie zamieszkujących ustalonych na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr. 64, poz. 593 z późn. zm.).
3. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń
pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie
o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w określonej wysokości.
DZIAŁ II.
TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO
§ 6. 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej
z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie,
niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji
opiekuńczo wychowawczych, alkoholizm lub narkomania oraz gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło
zdarzenie losowe.
2. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym
ze środków publicznych, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może
otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innymi stypendiami 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( Dz. U. Nr 223, poz. 2255 z późn. zm.), a w przypadku
kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegów pracowników służb
społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa wyżej.
§ 7. 1. Miesięczna wysokość dochodu 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 (Dz. U. Nr. 64, poz. 593 z późn. zm.).
2. Miesięczna wysokość dochodu, o której mowa w ust.1, jest ustalana na zasadach określonych
w art. 8 ust. 3-13 ustawy, o której mowa w pkt 1,z tym, że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy
materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego) i świadczeń pomocy
materialnej o charakterze motywacyjnym, o których mowa w art. 90 c ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty.
§ 8. 1. Stypendium szkolne może być przyznane uczniom na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy
niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich
kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych-na okres nie krótszy niż miesiąc
i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.
2. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Zakładzie Obsługi Szkół w Pcimiu
na dziennik podawczy do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów
nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, kolegiów pracowników służb społecznych do dnia
15 października danego roku szkolnego.
3. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony
po upływie terminów, o których mowa w ust. 2.
4. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia otrzymującego stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie
powiadomić Wójta Gminy Pcim o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium
szkolnego.
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5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły, kolegium
nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych
lub ośrodka, o którym mowa w art. 90 b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, w przypadku gdy dyrektor
poweźmie informację o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
6. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę
przyznania stypendium.
7. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
DZIAŁ III.
SPOSÓB USTALANIA WYSOKOŚCI STYPENDIUM SZKOLNEGO
§ 9. 1. Wysokość stypendium szkolnego bez względu na formę w jakiej jest udzielane nie może być niższe
miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228 poz. 2255 z późn. zm. ) i nie może przekraczać miesięcznie
200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych.
2. Stypendium szkolne realizowane jest miesięcznie lub jednorazowo w terminach:
a) do dnia 31 grudnia za okres od września do grudnia danego roku,
b) do dnia 30 czerwca za okres od stycznia do czerwca danego roku.
3. Jeżeli forma stypendium tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych
niż miesięcznie lub jednorazowo.
4. Uczeń, który uzyskał stypendium na podstawie nieprawdziwych danych, traci prawo do otrzymywania
stypendium szkolnego w danym roku szkolnym.
5. W przypadku gdy środki finansowe przeznaczone na wypłatę stypendium, o których mowa w § 1 ust. 3
są niewystarczające na przyznanie tego świadczenia wszystkim uczniom (słuchaczom), którzy złożyli wnioski
spełniające kryteria, stypendium szkolne przyznane zostanie wyłącznie uczniom (słuchaczom) pochodzącym
z rodzin o najniższych dochodach.
6. W przypadku gdy po rozdzieleniu środków finansowych dla wszystkich uprawnionych za taką samą
liczbę miesięcy, pozostaną do dyspozycji środki finansowe nie rozdysponowane, stypendium jest przyznawane
za następny miesiąc poczynając od uczniów o najniższych dochodach.
DZIAŁ IV.
FORMY UDZIELANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO
§ 10. 1. Stypendium szkolne udzielane jest w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym
wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także
w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, dotyczących w szczególności:
a) zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych
pomocy dydaktycznych służących poszerzaniu wiedzy,
b) zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, strojów na zajęcia wychowania fizycznego oraz
innego wyposażenia wymaganego przez szkołę,
c) opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych, kursów językowych, kursów komputerowych, nauki
pływania, zajęć gimnastyki korekcyjnej lub innych zajęciach edukacyjnych,
d) opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach
i wyjazdach organizowanych przez szkołę.
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, słowników,
lektur szkolnych, książek niezbędnych w procesie edukacyjnym, edukacyjnych programów
komputerowych, podstawowego stroju sportowego, szkolnego i sprzętu sportowego przeznaczonego
do zajęć wychowania fizycznego i innych pomocy naukowych oraz przyborów szkolnych.
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2. Ponadto uczniom szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich
kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, stypendium szkolne może być
udzielone w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki
poza miejscem zamieszkania, tj. kosztów zakwaterowania, przejazdu itp.
3. Stypendium szkolne może być także udzielane w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli Wójt uzna,
że udzielenie stypendium w formie, o których mowa w ust. 1 , a w przypadku uczniów szkół
ponadgimnazjalnych także w formie, o której mowa w ust. 2 nie jest możliwe, natomiast w przypadku
słuchaczy kolegiów udzielenie stypendium w formach, o których mowa w ust. 1 i 2, nie jest celowe.
4. Stypendium szkolne może być udzielane w jednej lub kilku formach jednocześnie.
5. Stypendium szkolne przyznane w formie, o której mowa w ust. 1 pkt 1)., realizowane jest
po przedstawieniu rachunków potwierdzających poniesione wydatki związane z procesem edukacyjnym
w formie wypłaty gotówkowej z kasy Zakładu Obsługi Szkół lub na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy
rodziców ucznia (opiekuna) lub pełnoletniego ucznia w terminie 21 dni od daty przedłożenia rachunku.
6. Stypendium szkolne przyznane w formie, o której mowa w ust.1 pkt 2)., realizowane jest poprzez
przekazanie wnioskodawcy zakupionych pomocy edukacyjnych.
7. Stypendium szkolne przyznane w formie, o której mowa w ust. 2, realizowane jest poprzez zwrot
poniesionych wydatków, po przedstawieniu dokumentów potwierdzających ich powstanie w formie wypłaty
gotówkowej z kasy Zakładu Obsługi Szkół lub na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy rodziców ucznia
(opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia, w terminie 21 dni od daty przedłożenia rachunku.
8. Świadczenia pieniężne z tytułu pomocy materialnej o charakterze socjalnym, o których mowa w ust. 3
wypłacane są w kasie Zakładu Obsługi Szkół lub przelewem na rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy
rodziców ucznia (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia.
DZIAŁ V.
TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA ZASIŁKU SZKOLNEGO
§ 11. 1. Zasiłek szkolny jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla ucznia.
2. Zasiłek szkolny przyznaje się uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej
z powodu zdarzenia losowego, w szczególności spowodowanej:
a) pożarem, powodzią lub inną klęską żywiołową,
b) nagłą ciężką chorobą lub śmiercią członka rodziny.
§ 12. Zasiłek przyznaje się w formie:
a) świadczenia pieniężnego, na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym,
b) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.
§ 13. 1. Zasiłek szkolny przyznaje się raz lub kilka razy w roku.
2. Zasiłek szkolny przyznaje się niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
§ 14. 1. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność
kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz.U. Nr 228 poz. 2255 z późn. zm. ).
2. Przy przyznaniu i ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego Wójt Gminy Pcim kieruje się indywidualną
oceną zdarzenia losowego, uzasadniającego złożenie wniosku.
§ 15. 1. O zasiłek szkolny można ubiegać się nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia
uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
2. Zasiłek szkolny przyznaje się na podstawie wniosku złożonego do Wójta Gminy Pcim.
3. Zdarzenie losowe, będące podstawą przyznania zasiłku szkolnego, powinno być udokumentowane
(np. protokołem lub zaświadczeniem wystawionym przez odpowiednią instytucje).
§ 16. Na sfinansowanie zasiłków szkolnych przeznacza się do 5 % środków finansowych, o których mowa
w § 1 ust. 3, przeznaczonych na pomoc socjalną dla uczniów.
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§ 17. 1. Zasiłek szkolny przyznawany w formie jak w § 12 lit. a) realizowany jest po przedstawieniu
odpowiednich rachunków lub faktur potwierdzających poniesione wydatki w formie wypłaty gotówkowej
w kasie Zakładu Obsługi Szkół lub przelewem na rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy rodziców ucznia
(prawnych opiekunów)lub pełnoletniego ucznia, w terminie 21 dni od daty ich przedłożenia.
2. Zasiłek szkolny przyznany w formie jak w § 12 lit b) realizowany jest przez przekazanie wnioskodawcy
zakupionych pomocy edukacyjnych.
DZIAŁ VI.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 18. 1. Świadczeń pomocy materialnej nie przyznaję się wstecz, za wyjątkiem zmiany rozstrzygnięcia
organu przyznającego świadczenie przez organ odwoławczy.
2. Przyznane uczniowi (słuchaczowi) świadczenia pomocy materialnej określone w § 10 zostają zawieszone
z dniem wydania przez dyrektora szkoły(kolegium) decyzji o skreśleniu z listy uczniów (słuchaczy):
a) uczeń(słuchacz) traci prawo do zawieszonych świadczeń pomocy materialnej z dniem uprawomocnienia się
decyzji o skreśleniu w trybie przewidzianym przez statut szkoły(regulamin kolegium),
b) jeżeli decyzja o skreśleniu zostaję uchylona zawieszone świadczenia zostają wypłacone w najbliższym
terminie wypłat dla uczniów,
c) w okresie zawieszenia świadczeń, nie rozpatruje się wniosków uczniów (słuchaczy) o przyznanie innych
świadczeń pomocy materialnej.
§ 19. Do opiniowania wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym Wójt Gminy
Pcim może powołać Komisję stypendialną.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Małgorzata Węgrecka
Załącznik
do Regulaminu udzielania pomocy
materialnej dla uczniów
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO
w roku szkolnym …………/……………..
1. Dane osobowe wnioskodawcy:
Imię i nazwisko ………………………………………

PESEL ………………………………..

Adres zamieszkania ………………………………… Nr telefonu ………………………………
2. Dane osobowe ucznia, dla którego wnioskuje się o przyznanie stypendium szkolnego:
Imię i nazwisko ucznia

.…………………………………………………………………………

Data i miejsce urodzenia …………………………… PESEL ucznia ………………………….
Adres zamieszkania ucznia

……………………………………………………………………..

3. Informacja o szkole:
Zaświadcza się, że…………………………………………………………. jest uczniem
(imię i nazwisko ucznia)
…………………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa , pieczątka szkoły oraz podpis dyrektora lub pedagoga szkolnego)
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4. Informacja o sytuacji rodzinnej ucznia.
Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym
gospodarstwie domowym:
członkowie rodziny
imię i nazwisko

L.p.

Data
urodzenia

Miejsce pracy
- nauki

stopień pokrewieństwa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5. Źródła dochodu netto w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku / wypełnia ZOS na
podstawie załączonych dokumentów wymienionych w pkt.8/
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Rodzaj dochodu
Wynagrodzenie za pracę
Świadczenia rodzinne
Emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne, świadczenia przedemerytalne
Stałe zasiłki z pomocy społecznej
Alimenty i świadczenia alimentacyjne
Zasiłek dla bezrobotnych
Dochody z gospodarstwa rolnego
Dochody z działalności gospodarczej
Inne dochody( np. praca dorywcza ,sezonowa,za granicąRP)
Łączny dochód z gospodarstwa domowego

Kwota

Dochód miesięczny netto na jedną osobę w rodzinie
Miesięczna wysokość dochodu netto na jedną osobę w rodzinie ( uprawnia*/ nie uprawnia*) do
ubiegania się o stypendium szkolne.
* - niewłaściwe skreślić
………………………..
(data)

…………………………………….
( podpis pracownika ZOS)

6. Uzasadnienie złożenia wniosku ( wypełnia wnioskodawca ):
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
(Opis okoliczności powodujących trudną sytuację materialną: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub
długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych,
alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna )
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7. Należy zaznaczyć pożądaną formę/formy * pomocy (stawiając znak x)
1. ..... całkowite/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
2. ..... pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników
3. ..... całkowite/częściowe* pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem
zamieszkania, może być udzielana uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów
* - niepotrzebne skreślić
8. Wykaz załączonych do wniosku dokumentów potwierdzających uzyskanie dochodu z miesiąca
poprzedzającego złożenie wniosku ( zakreślić właściwe )
a) - zaświadczenie /oryginał/ o wysokości dochodów (netto) z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia,
itp.
b) - decyzja /kopia/ o przyznaniu renty, lub emerytury z ZUS, lub KRUS, albo odcinek renty
lub emerytury lub wyciąg bankowy
c) - nakaz płatniczy z gospodarstwa rolnego/kopia/, lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o stanie
posiadania wyrażonej w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni.
d) - zaświadczenie z PUP o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych, lub decyzja o uznaniu
osobę za bezrobotną
e) - dowód opłacania składek KRUS /kopia/
f) - zaświadczenie/ kopia aktualnej decyzji/ z Urzędu Gminy o wysokości zasiłków rodzinnych,
pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłków, funduszu alimentacyjnego lub zaświadczenie o nie pobieraniu
świadczeń.
g) - zaświadczenie z GOPS o korzystaniu z pomocy społecznej
h) - oświadczenia , o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym
złożenie wniosku osób nie zarejestrowanych w Urzędzie Pracy
i) - oświadczenia rodziców/pełnoletnich członków rodziny/ o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac
dorywczych
j) - Decyzja pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej ze środków
publicznych na podstawie przepisów o systemie oświaty.
k) - zaświadczenie /oryginał/ wydany przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego o rodzaju
prowadzonej działalności
l) - inne dokumenty, wymienić jakie: ………………………………………………………………..…
Liczba dołączonych do wniosku załączników : …….( wpisać w obecności pracownika ZOS)
9. Wnioskuję o wypłatę przyznanej pomocy: w kasie ZOS*/na podany niżej numer rachunku
bankowego*
(* - niepotrzebne skreślić )
Numer rachunku bankowego, na który należy dokonać płatności :
………………………………………………………………………………………………………………
10. Oświadczenie wnioskodawcy .
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, dla celów
związanych z przyznaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr.101,poz.926, z późn.zm.)
2.Świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233§ 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1977r.
KK (Dz.U.Nr.88,poz.553 z późn. zm.) za podanie nieprawdziwych danych i obowiązku zwrotu
nieprawnie pobranej pomocy materialnej oświadczam, że podane wyżej informacje dotyczące mojej
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rodziny żyjącej we wspólnym gospodarstwie domowym oraz wykazane rodzaje przychodów
są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.
3. Zobowiązuję się do poinformowania ZOS Pcim o zachodzących zmianach w mojej sytuacji
rodzinnej i majątkowej.
4. Art. 233§. 1 KK: ”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”.
………………………………………
……………………………………….
/ miejscowość data/

/podpis wnioskodawcy/
……………………………………….
/podpis pracownika przyjmującego wniosek/
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Małgorzata Węgrecka

