Załącznik do Zarządzenia Nr501/10
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 28 lipca 2010 r.
Nr wniosku 9120-................/20...... r.
(nie wypełniać)

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

Do Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1
17 – 100 Bielsk Podlaski
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO/ ZASIŁKU SZKOLNEGO*
(świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym)
dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Bielsk Podlaski
na okres od września/października * ………… roku do czerwca ………… roku
1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY (wnioskodawcą mogą być rodzice lub prawni opiekunowi nieletnich, pełnoletni uczeń,
dyrektor szkoły
Nazwisko
Imię
PESEL

Data i miejsce urodzenia

Imiona rodziców
1.1 Adres stałego zameldowania
Nr domu

Miejscowość

Nr lokalu

ul.
Kod pocztowy

Miejscowość

Telefon kontaktowy
1.2 Adres zamieszkania (wypełnić, w przypadku gdy jest inny niŜ adres zameldowania)
Nr domu

Miejscowość
ul.
Kod pocztowy

Nr lokalu

Miejscowość

2. Dane osobowe UCZNIA
Nazwisko

Imię

PESEL

Data i miejsce urodzenia

Nazwisko i imiona rodziców
2.1 Adres stałego zameldowania
Miejscowość
ul.
Kod pocztowy

Nr domu

Nr lokalu

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

2.2 Adres zamieszkania ( wypełnić, w przypadku gdy jest inny niŜ adres zameldowania)
Miejscowość
Kod pocztowy

Miejscowość
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3. Informacje o szkole, do której uczeń uczęszcza
Nazwa szkoły
Miejscowość
Nr

Ulica

Kod pocztowy

Klasa ( w której uczeń pobiera naukę)

W roku szkolnym ................./..................

Typ szkoły (proszę zaznaczyć x)

Szkoła
podstawowa

gimnazjum

liceum
profilowane

liceum
technikum
ogólnokształcące

zasadnicza
szkoła
zawodowa

inna

4. PoŜądana forma/formy świadczenia pomocy materialnej inna niŜ forma pienięŜna (proszę wybrać formę zaznaczając
znakiem X)
całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, wykraczających poza zajęcia
realizowanych w szkole w ramach planu nauczania w szczególności udziału w wyrównawczych zajęciach
edukacyjnych i innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę jak wyjścia/wyjazdy do teatru, na
wycieczki szkolne, zielone szkoły, wyjścia na pływalnię itp.;
całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
a w szczególności nauki języków obcych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych, zajęć tanecznych,
udział w płatnych kółkach zainteresowań itp.;
pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w szczególności zakup lub częściowy zwrot kosztów zakupu:
a) podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych ksiąŜek pomocniczych do realizacji procesu
dydaktycznego, pomocy multimedialnych, opłaty dostępu do internetu itp.
b) zeszytów, długopisów, piórników, plecaków itp.;
c) stroju sportowego i innego wyposaŜenia uczniów wymaganego przez szkołę itp.;
d) wyposaŜenia i sprzętu niezbędnego do realizacji zajęć edukacyjnych szkolnych
i pozaszkolnych itp.;
całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania,
np. zakwaterowania w bursie, internacie, transportu komunikacji zbiorowej (dotyczy uczniów szkół
ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i
kolegiów pracowników społecznych)

Bielsk Podlaski, dnia ……………….. ………. r.

………………………………………….
(podpis osoby składającej wniosek)

*) niepotrzebne skreślić
**) W przypadku ubiegania się o stypendium na drugie i kolejne dziecko naleŜy dodatkowo wypełnić i załączyć 1 i 2 stronę
niniejszego wniosku
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5. Dane uzasadniające przyznanie stypendium (naleŜy zaznaczyć spełniane kryteria stawiając w kratce X)
uczeń znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, wynikających z niskich dochodów w rodzinie (miesięczna
wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie moŜe być
większa niŜ kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. wielodzietność pomocy
społecznej – Dz.. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362.) oraz § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r.
w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pienięŜnych z pomocy społecznej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 127, poz. 1055), tj. 351 zł
w rodzinie występuje bezrobocie
w rodzinie występuje niepełnosprawność
w rodzinie występuje cięŜka lub długotrwała choroba
w rodzinie występuje wielodzietność
w rodzinie występuje brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych
w rodzinie występuje alkoholizm

w rodzinie występuje narkomania
rodzina jest niepełna

w rodzinie wystąpiło zdarzenie losowe (wymienić jakie)……………………………………………………..
data …………………………………………………………………………………………………………….

6. Oświadczenie o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym:
Lp.

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Stopień
pokrewieństwa

Miejsce pracy/nauki

wnioskodawca

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

7. Oświadczenie o sytuacji materialnej w rodzinie ucznia (z miesiąca poprzedzającego datę złoŜenia wniosku)***/ w
miesiącu, w którym wniosek został złoŜony* ( w przypadku utraty dochodu) wyniósł:
Lp.

Rodzaj dochodu

1.

Wynagrodzenie za pracę (netto)

2.

Zasiłki rodzinne i dodatki stałe

3.

Świadczenia pielęgnacyjne

4.

Zasiłek pielęgnacyjny

5.

Stałe zasiłki z pomocy społecznej

6.

Zasiłek okresowy z pomocy społecznej

7.

Emerytury, renty rodzinne, inwalidzkie, świadczenia przedemerytalne

8.

Alimenty i świadczenia alimentacyjne

9.

Zasiłek dla bezrobotnych
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Kwota

10.

Dodatek mieszkaniowy

11.

Dochody z działalności gospodarczej

12.

Dochody z gospodarstwa rolnego(ilość ha przeliczeniowych) ........... x 207 zł/ha
(Dz. U. z 2009 r. Nr 127, poz. 1055)

13.

Pobierane stypendia o charakterze socjalnym ze środków publicznych

14.

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

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

Razem:

Oświadczam, Ŝe łączne dochody wszystkich członków mojej rodziny wspólnie zamieszkującej
i prowadzących wspólne gospodarstwo w miesiącu ................................., tj. miesiącu
poprzedzającym złoŜenie wniosku/w miesiącu w którym wniosek został złoŜony* (w przypadku
utraty dochodu) wyniósł .......................... zł, co w przeliczeniu na ..................... osób stanowi
.....................miesięcznie netto na 1 osobę.
Do wniosku dołączam ( zakreśl w kółeczko i wpisz ilość dołączonych zaświadczeń)
Ilość
1) dodatkowe wnioski na kolejne dzieci
........
2) zaświadczenie z zakładu pracy;
........
3) zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej;
.......
4) zaświadczenie z Urzędu Pracy;
........
5) zaświadczenia z Urzędu Gminy o liczbie ha przeliczeniowych;
.......
6) odcinek renty/emerytury/świadczenia przedemerytalnego;
........
7) zaświadczenie o innych uzyskanych dochodach członków rodziny;
........
8) zaświadczenie o pobieranych stypendiach o charakterze socjalnym ze środków publicznych; ........
9) zaświadczenie naczelnika Urzędu Skarbowego.
Oświadczenie
1. Świadomy/a odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, w przypadku podania nieprawdziwych
danych oświadczam, Ŝe dane przedstawione są zgodne ze stanem faktycznym.
2. Oświadczam równieŜ, iŜ niezwłocznie powiadomię Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski o ustaniu przyczyn, które
stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
3. Ponadto wyraŜam 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, iŜ zostałem/am poinformowany/a, iŜ naleŜności z tytułu nienaleŜnie pobranego stypendium
szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Prawdziwość powyŜszych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Bielsk Podlaski, dnia ......................................... ……. r.

...................................................................
(podpis składającego wniosek: rodziców lub
pełnoletniego ucznia)

*) niepotrzebne skreślić
***) miesięczna wysokość dochodu jest ustalana na zasadach określonych w § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pienięŜnych z pomocy
społecznej (Dz. U. Nr 127, poz. 1055) wydanym na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku
o pomocy społecznej (Dz. U. Nr z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)
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