Załącznik nr 2 do uchwały nrXXII/116/2005
Rady Gminy Telatyn z dnia 30 marca 2005r
…………………….dnia ………………
………………………………………..
(WNIOSKODAWCA)

……………………………………….
(ADRES)

………………………………………

WÓJT GMINY
TELATYN
WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ
O CHARAKTERZE SOCJALNYM
- STYPENDIUM SZKOLNE
- ZASIŁEK SZKOLNY*
Uwaga: należy wypełnić wszystkie pola używając liter drukowanych. Przed
uzupełnieniem wniosku należy zapoznać się z wyjaśnieniem do wniosku
Część I – informacje ogólne
1. Dane osoby ubiegającej się
1) Imię i nazwisko …………………………………………………………………
2) Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………….
3) Imiona rodziców
4) Miejsce zamieszkania ………………………………………………………….
5) PESEL ………………………….. Telefon ……………………………………
6) Nazwa i adres Szkoły ………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
7) Klasa ………………………………………..
2. Wnioskodawca*
1) Imię i nazwisko (nazwa) Wnioskodawcy……………………………………….
…………………………………………………………………………………..
2) Miejsce i adres zamieszkania …………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
3) PESEL ………………………….. NIP ………………………………………….
3. Wnoszę o przyznanie :
1) Stypendium szkolnego w roku szkolnym …………………….
2) Zasiłku szkolnego* (* właściwe podkreślić)
3) Przeznaczenie zasiłku szkolnego / stypendium szkolnego ………………………………
………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
4) Pożądana forma świadczenia pomocy materialnej inna niż forma pieniężna ………
……………… ………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
5) Uzasadnienie otrzymania zasiłku szkolnego/ stypendium szkolnego – krótkie
wyjaśnienie dotyczące trudnej sytuacji materialnej w rodzinie
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW
za okres ……………………………………………………………………..
( ostatniego miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku )

miesięczna wysokość dochodu …………………………………… PLN* (*ustalona na zasadach
określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz.U. nr 64, poz. 593 z późn. zm.), do dochodu nie
wlicza się świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym i o charakterze motywacyjnym dla ucznia)

1. Dane członków rodziny wchodzących w skład gospodarstwa domowego – osoby
wspólnie zamieszkujące i gospodarujące (art. 6 pkt. 14 ustawy o pomocy społecznej):
1) Imię i nazwisko ……………………………………………. Wnioskodawca
………………………. Data urodzenia …………………. PESEL …………………….
2) Imię i nazwisko ……………………………………………. Stopień pokrewieństwa
………………………. Data urodzenia …………………. PESEL …………………….
3) Imię i nazwisko ……………………………………………. Stopień pokrewieństwa
………………………. Data urodzenia …………………. PESEL …………………….
4) Imię i nazwisko ……………………………………………. Stopień pokrewieństwa
………………………. Data urodzenia …………………. PESEL …………………….
5) Imię i nazwisko ……………………………………………. Stopień pokrewieństwa
………………………. Data urodzenia …………………. PESEL …………………….
6) Imię i nazwisko ……………………………………………. Stopień pokrewieństwa
………………………. Data urodzenia …………………. PESEL …………………….
7) Imię i nazwisko ……………………………………………. Stopień pokrewieństwa
………………………. Data urodzenia …………………. PESEL …………………….
8) Imię i nazwisko ……………………………………………. Stopień pokrewieństwa
………………………. Data urodzenia …………………. PESEL …………………….
2. Dochody wnioskodawcy i wymienionych w ust. 1 kolejno członków gospodarstwa
domowego wyniosły:
L.p. Miejsce pracy - nauki

Źródło dochodu1

Wysokość dochodu
w zł. (netto)

1
2
3
4
5
6
7
8
Razem dochody gosp. domowego
Średni dochód miesięcznie (netto) na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi …………
………… zł,
Uwaga! Do wniosku dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów.
…………………………………..
( data podpis wnioskodawcy)

II Oświadczenia służące ustaleniu prawa do świadczeń pomocy materialnej:
1. Składając osobiście niniejszą deklarację oświadczam, że uprzedzony/a o
odpowiedzialności karnej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r Kodeks karny
(Dz.U. Nr 88, poz. 533 z późn. zm.) o składaniu fałszywych zeznań oświadczam, że
powyższe dane są zgodne z prawdą i potwierdzam własnoręcznym podpisem
prawdziwość danych zamieszczonych w deklaracji i wniosku.
……………………………………….
( data podpis wnioskodawcy)
2. W przypadku zmian mających wpływ na prawo do świadczenia pomocy materialnej
osoba ubiegająca się jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić o tych zmianach
podmiot realizujący świadczenie pomocy materialnej.
………………………………………………
( data podpis wnioskodawcy)
3. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnmia 1997r o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z
2002r nr 101, poz. 926 z późn. zm.) , wyrażam zgodę na wykorzystanie powyższych
danych do realizacji programu stypendialnego.
…………………………………….
Data

………………………………….
Podpis pełnoletniego ucznia,
Rodzica, prawnego opiekuna

4. Pobieram/m inne stypendia socjalne TAK NIE
Jeżeli TAK, proszę napisać, jakie i w jakiej wysokości …………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
Objaśnienia:
1) Wymienić oddzielnie każde źródło dochodu
2) *) właściwe zakreślić
5. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
a) zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach brutto za ostatni miesiąc poprzedzający
złożenie wniosku, z wyszczególnieniem potrącanych składek na : Zakład Ubezpieczeń
Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Urząd Skarbowy – podatek, Kwoty zasiłku
pielęgnacyjnego bądź rodzinnego, jeżeli takie są pobierane.
b) decyzję przyznającą dodatek mieszkaniowy, jeżeli taki został przyznany,
c) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, jeżeli osoba jest zarejestrowana jako
bezrobotna z prawem bądź bez prawa do zasiłku.
Do wniosku dołączam następujące dokumenty:
1) ……………………………………………..
2) …………………………………………….
3) …………………………………………….
4) ……………………………………………
5) ……………………………………………

Część II
Opinia Szkoły
Nazwa Szkoły: …………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Opinia o uczniu: ………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko ucznia, klasa – opinia

………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………….
miejscowość, data

………………………………………………
podpis i imienna pieczęć osoby uprawnionej

Część III
Wypełnia organ przyjmujący wniosek
1. Data wpływu …………………………………………………………
2. Sprawdzono pod względem formalnym …………………………..
3. Uwagi …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
4. Sposób i data załatwienia wniosku ……………………………….
………………………………………………………………………..
5.Podpis osoby załatwiającej…………………………………………
WYJASNIENIA DO WNIOSKU
1. Na podstawie art. 90bust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U
z 2004r nr 256 , poz.2572 z późn. zm.) pomoc materialna przysługuje: 1) uczniom
szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży
i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich,
nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb
społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia
24 roku życia. 2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków
umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim
biorących udział w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych, a także dzieciom i
młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami
umożliwiającymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki –
do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
2. Zgodnie z art. 90 c w/w ustawy pomoc materialna ma charakter socjalny albo
motywacyjny. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
1)stypendium szkolne,
2)zasiłek szkolny
Świadczeniem pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym jest stypendium za
wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe.
Uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze socjalnym i
motywacyjnym.
OSOBY UPRAWNIONE i FORMY POMOCY MATERIALNEJ
3. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz
słuchaczom kolegiów o których mowa w ust. 1.

4. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w
trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Z tym, że o zasiłek szkolny
można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia
zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
5. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o
charakterze socjalnym ze środków publicznych z zastrzeżeniem ust .13 w/w stawy.
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej
uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności oraz formy udzielania pomocy materialnej
określa Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Telatyn.
ZASADY UBIEGANIA SIĘ O POMOC MATERIALNĄ
6. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na okres od dnia 1 stycznia 2005r do dnia
30 czerwca 2005r mogą być składane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia
2005r. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września
danego roku szkolnego a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich,
nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do
dnia 15 października danego roku szkolnego.
7. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na:
1) wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia po zasięgnięciu opinii odpowiednio
dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków
obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka o którym mowa w ust.1.
2) wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego,
nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych
lub ośrodka, o którym mowa w ust.1
8. 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.
9. 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
pkt2 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz.U. nr 64, poz. 593 z
późn.zm.) – dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 316 zł.
ZASADY USTALANIA MIESIĘCZNEJ WYSOKOŚCI DOCHODU
10. Miesięczna wysokość dochodu, o której mowa w ust. 9 niniejszego Pouczenia, jest
ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 – 13 ustawy, o której mowa w ust. 9, z
tym że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej – t.j. stypendiów
szkolnych i zasiłków szkolnych oraz stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia
sportowe.
a)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.
b) Do dochodu ustalonego w myśl ust.10 lit.a nie wlicza się jednorazowego pieniężnego
świadczenia
socjalnego oraz wartości świadczeń w naturze.
c) W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:
1) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach
o podatku dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności
pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym i składkami na

ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym
Funduszu Zdrowia, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami
na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w
odrębnych przepisach, z tym że:
- różnicę przychodów i kosztów ich uzyskania ustala się za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia
wniosku w oparciu o wielkości wykazane w deklaracjach podatkowych za okresy od początku roku do
końca miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku oraz od początku roku do końca miesiąca
poprzedzającego ten miesiąc; wysokość miesięcznego obciążenia podatkiem, składkami na
ubezpieczenie zdrowotne oraz składkami na ubezpieczenia społeczne przyjmuje się z miesiąca
poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,
- jeżeli podatnik wpłaca zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej, a także jeżeli nie
złożył deklaracji, jego dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej za
poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli
nie prowadził działalności, dochód ustala się w oparciu o oświadczenie tej osoby;
2) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się zadeklarowaną
podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, a jeżeli z tytułu prowadzenia tej działalności
nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego, przyjmuje się kwotę najniższej podstawy wymiaru
składek na ubezpieczenia społeczne.
d) W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub
rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny, o którym mowa w ust. 10 lit.e, rozumie się
podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności
gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich
dochodów.
f) Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia
działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób
fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu
skarbowego za okresy, o których mowa w ust. 10 lit. e, zawierającego informację o wysokości:
1) przychodu;
2) kosztów uzyskania przychodu;
3) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;
4) dochodów z innych niż działalność gospodarcza źródeł - w przypadkach, o których mowa w ust. 6;
5) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;
6) należnych zaliczek na podatek dochodowy lub należnego podatku;
7) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem
pozarolniczej działalności gospodarczej.
g) Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia
działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia
wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie
opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
h) Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 194 zł.
i) Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł
sumuje się.
j) W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w
okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego
pięciokrotnie kwoty: 1) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby
samotnie gospodarującej,
2) kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie - kwotę tego dochodu rozlicza się
w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został
wypłacony.
k) W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w
okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu należnego za dany okres, kwotę tego
dochodu rozlicza się w równych częściach na kolejne miesiące przez okres odpowiadający okresowi,
za który uzyskano dochód.

l) W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według
średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie
świadczenia z pomocy społecznej.
11. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w
danym roku szkolnym, w przypadku słuchaczy kolegiów – na okres nie dłuższy niż od października do
czerwca w danym roku szkolnym.
12. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi 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.
13. Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne lub uczeń pełnoletni są obowiązani
niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły
podstawę przyznania stypendium szkolnego.
14. Przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio do dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego,
nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o
którym mowa w ust. 1, w przypadku gdy dyrektor poweźmie informację o ustaniu przyczyn, które
stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
15. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły
podstawę przyznania stypendium szkolnego.
16. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w
trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
17. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w
drodze decyzji administracyjnej.
18. Rodzina – oznacza osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w
faktycznym, związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące – art. 6 pkt.14 ustawy o pomocy
społecznej.

