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UCHWAŁA NR XXXVII/404/2018
RADY GMINY KORZENNA
z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Korzenna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 poz. 994 z późn. zm.), art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm. ) art. 70 ustawy z dnia 27 października 2017 roku
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. ,poz.2203) Rada Gminy Korzenna uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uchwala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Korzenna, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Określa się katalog wydatków podlegających refundacji w ramach stypendium szkolnego, stanowiący
załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Określa się wzór wniosków o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego za pomoca,
którego można się ubiegać o świadczenia, stanowiący załącznik nr 3 niniejszej Uchwały.
§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały tracą moc: Uchwała Nr XIII/120/2011 Rady Gminy
Korzenna z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Korzenna, Uchwała nr XXII/194/2012 Rady Gminy
Korzenna z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/120/2011 Rady Gminy Korzenna
z dnia 30 grudnia 2011 r.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Korzenna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego z dniem obowiązującym od 01.08.2018 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Kracoń
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/404/2018
Rady Gminy Korzenna
z dnia 30 maja 2018 r.
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy Korzenna, zwany dalej „Regulaminem” określa formy, tryb i sposób udzielania pomocy materialnej
w postaci stypendium szkolnego, sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, oraz tryb i sposób
udzielenia zasiłku szkolnego.
§ 2.
Ilekroć w dalszych przepisach regulaminu mowa jest o :
1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz. U.
z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.)
2) ustawie o świadczeniach rodzinnych – rozumie się przez to ustawę z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 z późn. zm.);
3) ustawie o pomocy społecznej – rozumie się przez to ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 1769 z późn. zm.);
4) ustawie o finansowaniu zadań oświatowych – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 października 2017 r.
(Dz. U. 2017.poz.2203)
5) uczniu – rozumie się przez to osoby wymienione w art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy;
6) szkole – rozumie się przez to szkoły publiczne i niepubliczne, o których mowa w art. 90 b
ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 2 ustawy;
7) kolegium – rozumie się przez to publiczne i niepubliczne kolegia, o których mowa w art. 90 b
ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 2 ustawy;
8) ośrodku – rozumie się przez to publiczne i niepubliczne ośrodki, o których mowa w art. 90 b
ust. 3 pkt 2 ustawy;
9) dyrektorze – rozumie się przez to dyrektora szkoły, kolegium oraz ośrodka, do której uczeń uczęszcza;
10) wnioskodawcy – rozumie się przez to, podmiot uprawniony do składania wniosku, o którym mowa
w art. 90 n ust. 2 ustawy;
11) OPS – rozumie się przez to Ośrodek Pomocy Społecznej w Korzennej;
12) regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Korzenna.
13) rodzinie- należy przez to rozumieć osoby spokrewnione lub nie spokrewnione pozostające w faktycznym
związku , wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
§ 3.
Zadanie polegające na przyznawaniu stypendiów i zasiłków szkolnych finansowane jest na zasadach
określonych w art. 90 r ustawy oraz w art. 70 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań
oświatowych
Rozdział 2.
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FORMY STYPENDIUM SZKOLNEGO
§ 4.
1. Stypendium szkolne może być udzielone 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 udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, , szczegóły określa katalog
wydatków podlegających refundacji, który stanowi załącznik nr 2;
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, np. zakupu podręczników, zeszytów, przyborów
szkolnych, tornistra, stroju na zajęcia wychowania fizycznego, atlasów, encyklopedii, słowników
i innych pomocy naukowych uznanych przez dyrektora za niezbędne w trakcie realizacji edukacji
szkolnej;
3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem
zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, np. kosztów
zakwaterowania, dojazdu;
4) świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium
w formach określonych w pkt. 1, 2, 3 niniejszego ustępu nie jest możliwe, a w przypadku słuchaczy
kolegiów, nie jest celowe.
2. Stypendium może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.
3. Stypendium przyznane w formach określonych w ust. 1 pkt 1 i 3 niniejszego paragrafu realizowane jest
przez refundację poniesionych kosztów na podstawie faktur lub rachunków wystawionych na rodzica/prawnego
opiekuna lub pełnoletniego ucznia i sprawdzonych pod względem merytorycznym przez upoważnionego
pracownika OPS.
4. Stypendium przyznane w formach określonych w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu będzie realizowane
przez zakup i przekazanie ( rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom), za pokwitowaniem
przedmiotów pomocy rzeczowej.
5. Wnioskodawca otrzymujący stypendium szkolne w formie określonej w ust. 1 pkt 4 niniejszego
paragrafu zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, o tym, że wypłacona kwota zostanie
wydatkowana na cele edukacyjne.
Rozdział 3.
TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO ORAZ SPOSÓB USTALANIA
WYSOKOŚCI STYPENDIUM SZKOLNEGO
§ 5.
1. Stypendium szkolne przyznawane jest na:
1) wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia;
2) wniosek odpowiednio dyrektora, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków
obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodku.
2. Stypendium szkolne może być przyznane również z urzędu.
§ 6.
O stypendium szkolne może ubiegać się uczeń jeżeli spełnia łącznie poniższe warunki:
1) miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie jest większa niż kwota, o której mowa
w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ; Dz.U.
2017 poz. 1769 z późn. zm.);
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2) jego miejscem zamieszkania jest Gmina Korzenna.
§ 7.
1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego,
a przypadku słuchaczy kolegiów, do dnia 15 października danego roku szkolnego.
2. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po
upływie terminu o którym mowa w ust. 1. Składający wniosek po terminie zobowiązany jest złożyć pisemne
uzasadnienie uchybienia terminu.
3. Wniosek o przyznanie stypendium składa się na formularzu określonym w załączniku nr 1 do
regulaminu.
4. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Korzennej.
§ 8.
1. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego powinny zostać załączone zaświadczenie
albo oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu (określone dalej jako dokumenty) umożliwiające
określenie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie zgodnie z art. 8 ust. 3 13 ustawy o pomocy
społecznej uzyskanego w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku lub w przypadku utraty dochodu,
uzyskanego w miesiącu złożenia wniosku.
2. Jeżeli wnioskodawca korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zamiast zaświadczenia
albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, które dodatkowo musi zawierać informację o rodzaju i wysokości
pobieranych świadczeń.
3. Oświadczenia, o których mowa w ust.
1 i 2 niniejszego paragrafu składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do
zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych zeznań.
§ 9.
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, a także gdy rodzina jest niepełna lub
wystąpiło zdarzenie losowe.
2. Wysokość stypendium na dany rok szkolny różnicuje się w zależności od sytuacji materialnej rodziny,
w której zamieszkuje uczeń oraz od skali okoliczności, o których mowa w ust. 1:
1) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia do 300 zł – maksymalna miesięczna
wysokość stypendium szkolnego 150 % kwoty o której mowa w art.6 ust. 2 pkt 2 ustawy
o świadczeniach rodzinnych;
2) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia powyżej 300 zł do kwoty o której mowa
w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej – maksymalna miesięczna wysokość stypendium
szkolnego 100 % kwoty o której mowa w art.6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych;
3) dla uczniów poniżej 16 roku życia posiadających dodatkowo orzeczenie o niepełnosprawności orzeczone
przez Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania O Niepełnosprawności, a dla uczniów powyżej 16 roku życia
posiadających umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności wysokość miesięcznego stypendium
szkolnego w danym roku szkolnym ustala się w wysokości nie większej niż 200 % kwoty o której mowa
w art.6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.
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3. Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy
w danym roku szkolnym, a przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich na okres nie krótszy niż
miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym. Okres przyznania stypendium szkolnego
uzależniony będzie od kwoty środków otrzymanych na ten cel z budżetu państwa.
4. Stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo
w następujących terminach:
1) do dnia 20 grudnia – za okres od września do grudnia danego roku szkolnego;
2) do dnia 30 czerwca – za okres od stycznia do czerwca danego roku szkolnego.
5. W decyzji o przyznaniu stypendium szkolnego ustala się formę jego realizacji oraz sposób płatności.
Rozdział 4.
TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA ZASIŁKU SZKOLNEGO
§ 10.
1. Uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego,
w szczególności: śmierci rodzica/opiekuna prawnego, pożaru zabudowań mieszkalnych, powodzi, nagłego
wypadku, nagłą chorobą w rodzinie ucznia, nagłą niezawinioną utratą pracy przez rodzica ucznia lub opiekuna
prawnego może być przyznany zasiłek szkolny.
2. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków
związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub
kilka razy w roku niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego, o ile występują inne okoliczności na
które uczeń uzyskał już pomoc w formie zasiłku szkolnego.
3. Zasiłek szkolny przyznawany jest na:
1) wniosek rodziców/prawnych opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia,
2) wniosek dyrektora szkoły ,
4. Zasiłek szkolny może być przyznany również z urzędu.
5. Wniosek o udzielenie zasiłku szkolnego składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Korzennej,
w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
6. Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego należy dołączyć dokument potwierdzający wystąpienie
zdarzenia losowego lub złożyć oświadczenie, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli
następującejtreści: „Jestem
świadomy
odpowiedzialności
karnej
za
złożenie
fałszywego
oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań.
7. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność
kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.
8. W decyzji o przyznaniu zasiłku szkolnego ustala się formę jego realizacji oraz sposób płatności .
Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11.
1. Uczeń traci prawo do otrzymania stypendium, jeżeli:
1) został skreślony z listy uczniów lub
2) ustały przyczyny, które stanowiły podstawę przyznania stypendium.
2. O wystąpieniu faktów powodujących zaprzestanie spełniania kryteriów określonych w ust. 1,
rodzic/prawny opiekun, pełnoletni uczeń lub dyrektor niezwłocznie informuje organ wydający decyzję, a także
o każdej zmianie ich sytuacji osobistej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania pomocy
w formie stypendium szkolnego.
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3. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę
przyznania stypendium szkolnego.
4. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

szkolnego

podlegają

ściągnięciu

5. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze
decyzji administracyjnej.
6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy
o systemie oświaty

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Kracoń
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/404/2018
Rady Gminy Korzenna
z dnia 30 maja 2018 r.
Katalog

wydatków

podlegających

refundacji

w ramach

stypendium

szkolnego

1. zakup książek tj. podręczniki i lektury szkolne, książki rozwijające zainteresowania ucznia, słowniki
atlasy, encyklopedie itp.,
2. tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne i astronomiczne, mapy, globusy oraz inne publikacje
o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach np. edukacyjne programy komputerowe,
3. tornister-plecak szkolny, torby szkolne, worek na buty
4. obuwie sportowe,
5. strój sportowy na lekcje wychowania fizycznego tj. koszulki sportowe , spodenki sportowe , getry,
spodnie sportowe, bluza sportowa ,dres,
6. ubranie robocze wymagane przez szkołę ( np. praktykę zawodową),
7. mundurek szkolny,
8. przybory i materiały do nauki zawodu,( potwierdzone przez pracownika szkoły za niezbędne do nauki
zawodu)
9. artykuły szkolne: piórnik, zeszyty, flamastry, kredki, ołówki, pędzle, farby, bloki, klej, papier kolorowy,
długopisy, pióra, gumki, temperówki, bibuła, brystol, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory,
przybory geometryczne, plastelina, modelina, kalkulator , papier ksero, tusz i toner do drukarki
10. koszty uczestnictwa w kursach nauki języków obcych lub w klubach sportowych,
11. strój kąpielowy na basen, klapki, okulary pływackie, czepek ( w przypadku kiedy uczeń realizuje
zajęcia w-f) ,
12. inne wydatki nie wymienione powyżej, niezbędne w procesie edukacji ucznia- uzgodnione
i zaakceptowane przez organ przyznający stypendium , jeśli uzna, że stanowią wydatek o charakterze
edukacyjnym.
INFORMACJE DODATKOWE:
Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie
następujących dokumentów: faktur VAT, imiennych rachunków, imiennych biletów miesięcznych,
dowodów wpłaty.
Powyższe dokumenty powinny min. zawierać nazwę wystawcy, datę wystawienia/sprzedaży, numer
dokumentu, imię i nazwisko nabywcy (wnioskodawcy), nazwę przedmiotu podlegającego refundacji. Istotne
jest, by np. obuwie itp. miały adnotację „sportowe” . W przypadku gdy zakupiony towar nie ma tego
przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku, to na odwrocie powinien potwierdzić ten fakt
sprzedawca umieszczając pieczęć, właściwy opis i podpis.
Data wystawienia dokumentów powinna zawierać się w następujących okresach:
- zakup podręczników szkolnych i materiałów szkolnych kwalifikowane od sierpnia
NIE BĘDĄ REFUNDOWANE WYDATKI O CHARAKTERZE NIEEDUKACYJNYM:
- odzież i obuwie codziennego użytku ( np. kurtki, swetry, czapki, sandały, bielizna osobista itp.),
- stroje odświętne np.: strój pierwszokomunijny , na studniówkę,
- meble( np. regały na książki, stojaki na płyty, szafy itp.),
- kamery internetowe,
- sprzęt rehabilitacyjny,
- wkładki ortopedyczne,
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- okulary korekcyjne,
- śpiwory, namioty,
- obozy i zimowiska rekreacyjne, kolonie,
- opłaty za wyżywienie w szkole, składki na komitet rodzicielski lub radę rodziców, wycieczki szkolne.
UWAGA:
- faktury i rachunki powinny być imienne, wystawione na rodzica lub pełnoletniego ucznia,
- przyjmowane będą wyłącznie oryginały faktur i rachunków oraz dowodów księgowych, miesięcznych
biletów imiennych
- dokumenty potwierdzające poniesione koszty kwalifikowane powinny na odwrocie zawierać adnotację
sporządzoną przez upoważnionego pracownika o treści: „ Zakup zgodny z decyzją Nr OPS-ST-552z dnia……………………….
Rachunek
posłużył
do
wypłaty
stypendium
w kwocie…………………….podpis”.
Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Kracoń
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/404/2018
Rady Gminy Korzenna
z dnia 30 maja 2018 r.
Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na ternie
Gminy Korzenna
STYPENDIUM SZKOLNEGO/ ZASIŁKU SZKOLNEGO *
NA ROK SZKOLNY……………/……………….

Data wpływu wniosku

I. Wnioskodawca ( właściwe zaznaczyć):
Rodzic Pełnoletni uczeń Dyrektor szkoły/kolegium nauczycielskiego Prawny opiekun
II. Dane wnioskodawcy
1.
2.
3.
4.
5.
6.

IMIĘ
NAZWISKO
DATA URODZENIA
PESEL
ADRES
ZAMIESZKANIA
NUMER TELEFONU

III. Dane ucznia/ uczniów dla którego/których składany jest niniejszy wniosek.
1.
Imię i nazwisko
Data urodzenia
PESEL
Pełna nazwa szkoły
Klasa w roku szkolnym
…………/…………

Typ szkoły

2.
Imię i nazwisko
Data urodzenia
PESEL
Pełna nazwa szkoły
Klasa w roku szkolnym
…………/…………

Szkoła podstawowa Liceum Ogólnokształcące
Gimnazjum Technikum
Zasadnicza szkoła Szkoła branżowa Kolegium
zawodowa
Policealna szkoła
Szkoła branżowa zawodowa Inne…………

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Typ szkoły

– 10 –

Szkoła podstawowa Liceum Ogólnokształcące
Gimnazjum Technikum
Zasadnicza szkoła Szkoła branżowa Kolegium
zawodowa
Policealna szkoła
Szkoła branżowa zawodowa Inne………….

3.
Imię i nazwisko
Data urodzenia
PESEL
Pełna nazwa szkoły
Klasa w roku szkolnym
…………/…………

Typ szkoły

Szkoła podstawowa Liceum Ogólnokształcące
Gimnazjum Technikum
Zasadnicza szkoła Szkoła branżowa Kolegium
zawodowa
Policealna szkoła
Szkoła branżowa zawodowa Inne……………….

4.
Imię i nazwisko
Data urodzenia
PESEL
Pełna nazwa szkoły
Klasa w roku szkolnym
…………/…………

Typ szkoły

5.
Imię i nazwisko
Data urodzenia
PESEL
Pełna nazwa szkoły
Klasa w roku szkolnym
…………/…………

Szkoła podstawowa Liceum Ogólnokształcące
Gimnazjum Technikum
Zasadnicza szkoła Szkoła branżowa Kolegium
zawodowa
Policealna szkoła
Szkoła branżowa zawodowa Inne……………….
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Szkoła podstawowa Liceum Ogólnokształcące
Gimnazjum Technikum
Zasadnicza szkoła Szkoła branżowa Kolegium
zawodowa
Policealna szkoła
Szkoła branżowa zawodowa Inne……………….

6.
Imię i nazwisko
Data urodzenia
PESEL
Pełna nazwa szkoły
Klasa w roku szkolnym
…………/…………

Typ szkoły

Szkoła podstawowa Liceum Ogólnokształcące
Gimnazjum Technikum
Zasadnicza szkoła Szkoła branżowa Kolegium
zawodowa
Policealna szkoła
Szkoła branżowa zawodowa Inne……………….

7.
Imię i nazwisko
Data urodzenia
PESEL
Pełna nazwa szkoły
Klasa w roku szkolnym
…………/…………

Typ szkoły

8.

Szkoła podstawowa Liceum Ogólnokształcące
Gimnazjum Technikum
Zasadnicza szkoła Szkoła branżowa Kolegium
zawodowa
Policealna szkoła
Szkoła branżowa zawodowa Inne………….
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Imię i nazwisko
Data urodzenia
PESEL
Pełna nazwa szkoły
Klasa w roku szkolnym
…………/…………

Typ szkoły

Szkoła podstawowa Liceum Ogólnokształcące
Gimnazjum Technikum
Zasadnicza szkoła Szkoła branżowa Kolegium
zawodowa
Policealna szkoła
Szkoła branżowa zawodowa Inne……………….

IV.
Wnioskowana forma świadczenia pomocy materialnej ( właściwe zaznaczyć):
całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych,
wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udział w zajęciach
edukacyjnych realizowanych poza szkołą ( zgodnie z katalogiem wydatków);
pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, np. zakupu podręczników, zeszytów, przyborów
szkolnych, tornistra, stroju na zajęcia wychowania fizycznego, atlasów, encyklopedii, słowników i innych
pomocy naukowych uznanych przez dyrektora za niezbędne w trakcie realizacji edukacji szkolnej;
całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem
zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, np. kosztów
zakwaterowania, dojazdu;
świadczenie pieniężne ;
V. Sytuacja społeczna w rodzinie (właściwie zaznaczyć):
W rodzinie występuje ( właściwe zaznaczyć)
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Ciężka lub długotrwała choroba
Wielodzietność
Alkoholizm
Narkomania
Brak umiejętności wykonywania funkcji opiekuńczo- wychowawczych

Zdarzenie losowe……………………………………………………………
Rodzina jest pełna TAK NIE
VI. Deklaracja o sytuacji rodzinnej i wysokości dochodów:
Lp.
1
2
3
4
5

Imię i nazwisko

PESEL

Stopień
pokrewieństwa
wnioskodawca

Miejsce pracy/szkoły
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6
7
8
9
10
Oświadczam, że moja rodzina* składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym
gospodarstwie
domowym:
* rodzina- osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie
zamieszkujące i gospodarujące.
Źródła dochodu netto w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

RODZAJ DOCHODU
ŚWIADCZENIA RODZINNE OGÓŁEM:

KWOTA NETTO

WYNAGRODZENIA ZE STOSUNKU PRACY
EMERYTURA, RENTA
DOCHÓD Z GOSPODARSTWA ROLNEGO
DODATEK MIESZKANIOWY
ZASIŁKI Z POMOCY SPOŁECZNEJ
ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH
ALIMENTY
DOCHODY Z TYT. PROWADZONEJ POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ

INNE DOCHODY (jakie określić)
ŁĄCZNY DOCHÓD
SKŁADKA KRUS ( miesięczna)
ALIMENTY ŚWIADCZONE NA RZECZ INNYCH OSÓB
DOCHÓD MIESIĘCZNY RODZINY
LICZBA OSÓB W RODZINIE
DOCHD NETTO NA 1 OSOBĘ W RODZINIE

VII. Forma wypłaty stypendium szkolnego:
Konto bankowe
Gotówka
Upoważniam
Panią/
Pana
……………………………………………………...zam…………....................................................................
.......nr
Dowodu
Osobistego……………………………..........PESEL…………………………………………………………d
o pobrania w moim imieniu stypendium szkolnego.
………………………………………………………………………………
wnioskodawcy)

(czytelny

podpis

VIII. Oświadczam, że uczeń otrzymuje / nie otrzymuje *inne stypendium o charakterze socjalnym ze
środków publicznych.
Stypendium zostało przyznane na okres: ………………………………… Łączna kwota przyznanego
stypendium w roku szkolnym …………………….. wyniesie………………………………..zł.
*Niepotrzebne skreślić
IX. Oświadczenia wnioskodawcy:
·Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art.. 233 kodeksu karnego ( Dz. U.
z 2016 r.,poz. 1137 z późn. zm.) „ Kto składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu na
podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności od
3 miesięcy do lat 8 – oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe.
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·Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę
przyznania stypendium szkolnego –art.90 o ut.1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.)
·Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły
podstawę przyznania stypendium szkolnego- art.90 o ust. 4 ustawy z dnia 7 września o systemie
oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.)
·Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ścignięciu w trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji- art.90 o ust. 5 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty(Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.)
·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 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.)
X. Załączniki do wniosku:
Załączam do wniosku następujące dokumenty: ( zakreślić odpowiednie punkty)
1. zaświadczenia
lub
oświadczenia
o zarobkach,
……………………………………………………………………………………………………………………
…..
2.zaświadczenia lub oświadczenia o liczbie hektarów przeliczeniowych lub nakaz podatkowy,
3.zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości otrzymanych rent, emerytur lub alimentów
4.zaświwdczenia lub oświadczania o przyznanych dodatkach mieszkaniowych, świadczeniach
rodzinnych, pielęgnacyjnych lub innych,
5.zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej,
6.zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach z pracy dorywczej,
7.inne…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
(miejscowość, data) ( czytelny podpis wnioskodawcy )
XI. WYPEŁNIA PODMIOT REALIZUJACY STYPENDIA SZKOLNE:
1. Dochody członków rodziny osiągnięte z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku ; ( miesiąc
……………………….20………rok)
Wnioskodawca: ……………………………………………………………………….

Wyszczególnienie

Świadczenia rodzinne OGÓŁEM:
w tym: - zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
- świadczenie pielęgnacyjne
- zasiłek pielęgnacyjny
Wynagrodzenia ze stosunku pracy
Emerytura, renta

Miesięczny dochód netto
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Dochód z gospodarstwa rolnego
Dodatek mieszkaniowy
Zasiłki z pomocy społecznej
Zasiłek dla bezrobotnych
Alimenty
Dochody z tyt. prowadzenia pozarolniczej
gospodarczej

działalności

Inne dochody ( jakie określić)

ŁĄCZNY DOCHÓD
Składka KRUS (miesięczna )
Alimenty świadczone na rzecz innych osób
DOCHÓD MIESIĘCZNY RODZINY
Liczba osób w rodzinie
DOCHÓD NETTO na 1 osobę w rodzinie

Sporządził …………………..
A. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
1. zaświadczenie z zakładu pracy/oświadczenie o wysokości dochodów uzyskanych przez członka rodziny;
2. przekaz lub przelew pieniężny dokumentujący wysokość emerytury/renty, świadczenia/zasiłku
przedemerytalnego/oświadczenie;
3. zaświadczenie/oświadczenie o uzyskiwanej pomocy materialnej z Ośrodka Pomocy Społecznej;
4. zaświadczenie potwierdzające status osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku lub bez prawa do zasiłku
wraz z informacją o wysokości wypłaconego zasiłku w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;
5. w przypadku osób posiadających grunty rolne poza Gminą Korzenna zaświadczenie z właściwego
organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej
powierzchni;
6. w przypadku osób posiadających grunty rolne na terenie Gminy Korzenna zaświadczenie z organu gminy
o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni;
7. oświadczenie przekazującego i otrzymującego o wysokości otrzymanych alimentów (potwierdzony
przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym itp. wraz z wyrokiem sądu zasądzającym alimenty lub odpisem
protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej;
8. oświadczenia o innych źródłach dochodu (np. praca zarobkowa za granicą, wynagrodzenie z tytułu
praktyk, stypendia);
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9. w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej stosowne zaświadczenie z urzędu
skarbowego lub oświadczenie zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej.
B. Za dochód uważa się – sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł
i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
1. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
2. składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu
w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz wartości świadczeń
w naturze i świadczenia wychowawczego (500+)
UWAGA:
Należy dołączyć zaświadczenia dla wszystkich członków rodziny, którzy w momencie składania wniosku
o przyznanie stypendium są osobami pełnoletnimi. Przeciętny miesięczny dochód na 1 osobę w rodzinie –
ustala się dzieląc przeciętny miesięczny dochód rodziny przez liczbę członków rodziny pozostających we
wspólnym gospodarstwie domowym. Wysokość tego dochodu nie może być większa niż kwota, o której
mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Kracoń

