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WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ 

O CHARAKTERZE SOCJALNYM 
 

 

Wójt Gminy Niebylec 

 

 

Data złożenia wniosku: ……………………… 
    (wypełnia Urząd) 
 

Nr wniosku ………………………… 
   (wypełnia Urząd) 
 

 

Uwaga! Wniosek należy wypełnić czytelnie, drukowanymi, wielkimi literami. 

 

 

I. DANE WNIOSKODAWCY I OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ 

 

Rodzaj wnioskującego: pełnoletni uczeń, rodzic ucznia, dyrektor szkoły 

 

Wnioskujący: ………………………………………………………………………………… 
   (imię, nazwisko, rodziców lub pełnoletniego ucznia) 
 

Dane ucznia/uczennicy: 

 

………………………………   ………………………… 
 (imię i nazwisko)      (wiek) 
 

      …………………………………… 
         (data i miejsce urodzenia) 

 

Adres stałego pobytu (zamieszkania): 

 

……………………………………………………………………………………………… 
   (kod pocztowy, miejscowość, nr domu, nr telefonu) 
 

Rodzaj szkoły:     Klasa: 

 

……………………………………………   …………………. 

 

Nazwa szkoły oraz adres szkoły: 

 

…………………………………………………………….. 

 

 

Proszę o dokonywanie przelewu kwoty przyznanych świadczeń na konto: 

                          

 

Nazwa Banku  ………………………………………………………………………………… 

 

Do wypłaty w kasie ………………………………… 
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II. DOCHODY 

 
a) Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie: 

 

L.p. Nazwisko i imię 

Stopień     

pokrewieństwa 

(pokrewieństwo 

do 

wnioskodawcy) 

Miesięczna 

wysokość 

dochodu w zł 

(potwierdzona 

zaświadczeniem 

lub 

oświadczeniem) 

w tym: 

ze stosunku         

pracy 

z pozarolniczej 

działalności 

gospodarczej+dochód 

z hektarów 

przeliczeniowych 

z innych tytułów 

(zasiłek rodzinny, 

renty, emerytury, 

umowy zlecenia) 

  
Wnioskodawca 

    

       

       

       

       

       

       

       

Łączny miesięczny dochód w rodzinie 
 

           

 

 

 

                Wypełnia GZEAS 

Ilość osób w rodzinie 

 

 

Łączny miesięczny dochód w rodzinie na 1 osobę 
 

 

 

 

b) Czy uczeń otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków 

publicznych? Jeśli tak to w jakiej wysokości? 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Oświadczenie o wysokości dochodów w rodzinie 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

 

       ……………………………………………

        (podpis osoby składającej oświadczenie) 
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c) Inne przesłanki uzasadniające przyznanie stypendium: 

 

 

 

Przesłanki inne niż kryterium dochodowe 

uzasadniające przyznanie stypendium 

Czy w rodzinie występuje 

(tak/-) 

bezrobocie  
 

niepełnosprawność 
 

ciężka lub długotrwała choroba 
 

wielodzietność 
 

alkoholizm 
 

narkomania 
 

rodzina jest niepełna 
 

zdarzenie losowe 
 

 
 
 
 

III. POŻĄDANA FORMA POMOCY 

 

Lp Pożądana forma stypendium socjalnego 
X – należy 

zaznaczyć 

1 
Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, 

wykraczających poza zajęcia realizowane w szkołach 
 

2 Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym:  

a) Zakup podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek   

b) 
Zakup pomocy dydaktycznych, w tym edukacyjnych programów komputerowych, 

komputera i części do niego, drukarki, tusze 
 

c) Zakup wyposażenia osobistego w tym zeszytów, piórników, tornistrów  

d)  Zakup stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego  

e) 
Zakup rzeczy i przedmiotów nie stanowiących pomocy dydaktycznych, ale mających 

wpływ na realizację procesu edukacyjnego 
 

f) 
Pokrycie kosztów transportu środkami komunikacji zbiorowej do i ze szkoły, w której 

uczeń pobiera naukę 
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IV. UZASADNIENIE WNIOSKU:  

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczam, że powyższy wniosek został wypełniony zgodnie z prawdą i jestem świadoma/y 

odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 

karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 ze zm.) w związku z zeznaniem nieprawdy lub zatajeniem 

prawdy.  

 

Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Wójta Gminy Niebylec o ustaniu przyczyn, które  

stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego ( np. zwiększenie dochodu rodziny, 

skreślenie ucznia ze szkoły, zmiana miejsca zamieszkania ucznia poza obszar gminy 

Niebylec). 

 

 

………………………………  …………………………………………………… 
 miejscowość i data     czytelny podpis rodziców/ucznia (wnioskodawcy/ów) 

 

_________________________________________________________________________ 

INSTRUKCJA DO WNIOSKU: 

 

Kryteria dochodowe: 

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. z 2018r. poz. 

1508 ze zm.) tj. 514 zł netto. 

 

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: 

 

1. zaświadczenia o wysokości dochodów netto; 

2. zaświadczenia o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej; 

3. zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej; 

4. zaświadczenia o posiadanych hektarach ; 

5. decyzja lub odcinek o płaceniu składki KRUS; 

6. zaświadczenia z urzędu pracy o statusie bezrobotnego. 

LUB: 

Oświadczenie o wysokości dochodów, które znajduje się we wniosku 

Dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (w tym wypadku z sierpnia) 

 

Wnioski proszę składać od 3-17 września br. 

 


