
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/256/2021 

RADY MIEJSKIEJ W WIERUSZOWIE 

z dnia 24 lutego 2021 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Wieruszów 

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327, zm. 

Dz. U. z 2021 r. poz. 4) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 14a, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, zm. Dz. U. z 2020 r. poz. 1378)  uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 

na terenie Gminy Wieruszów, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr VIII/57/2011 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie 

przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie 

Gminy Wieruszów. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wieruszowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Łódzkiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej. 

  

 

Przewodniczący Rady 

 

 

Adam Śpigiel 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 4 czerwca 2021 r.

Poz. 2554



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/256/2021 

Rady Miejskiej w Wieruszowie 

z dnia 24 lutego 2021 r. 

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych  

na terenie Gminy Wieruszów 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin określa: 

1. Sposób ustalenia wysokości stypendium szkolnego. 

2. Formy stypendium szkolnego. 

3. Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego. 

4. Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego. 

§ 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

1) ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.); 

2) ustawie o świadczeniach rodzinnych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. 

o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111); 

3) ustawie o pomocy społecznej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.); 

4) uczniu – należy przez to rozumieć osoby wymienione w art. 90b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.) zamieszkujące na terenie Gminy Wieruszów; 

5) szkole – należy przez to rozumieć szkoły publiczne, niepubliczne i niepubliczne szkoły artystyczne  

o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych, kolegia pracowników służb społecznych, publiczne  

i niepubliczne ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, o których mowa w art. 90b ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia  

7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.); 

6) wnioskodawcy – należy przez to rozumieć odpowiednio: rodziców ucznia, prawnych opiekunów ucznia, 

pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia  

7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.); 

7) dochodzie na osobę w rodzinie – należy przez to rozumieć dochód rodziny podzielony przez liczbę osób w 

rodzinie, o którym mowa w art. 6 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 

2019 r. poz. 1507 ze zm.); 

8) kryterium dochodowym na osobę w rodzinie – należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w art. 8 ust. 1  

pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.). 

§ 3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 

1. Stypendia szkolne. 

2. Zasiłek szkolny. 

Rozdział 2 

Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego 

§ 4. 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej  

z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności, gdy w rodzinie występują okoliczności związane  

z bezrobociem, niepełnosprawnością, ciężką lub długotrwałą chorobą, wielodzietnością, brakiem umiejętności 
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wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmem lub narkomanią, a także gdy rodzina jest niepełna 

lub wystąpiło zdarzenie losowe z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawnionego do ubiegania się o stypendium 

szkolne nie może być wyższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej. 

3. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać 

stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium 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, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb 

społecznych – osiemnastokrotności kwoty, o której mowa wyżej. 

4. Wnioskodawca określa we wniosku okoliczności, o których mowa w ust. 1, 2 i 3. 

§ 5. 1. Wysokość stypendium szkolnego oblicza się w oparciu o kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 

ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

2. W zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz od występujących w rodzinie ucznia 

okoliczności, wymienionych w § 4 ust. 1, ustala się wysokość stypendium szkolnego: 

1) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia do 300 zł netto – do 200% kwoty, o której 

mowa w ust. 1; 

2) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia od 301 zł netto do wysokości kwoty, o której 

mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – do 150% kwoty, o której 

mowa w ust. 1. 

3. W przypadku, gdy liczba osób ubiegających się o stypendium jest większa niż wielkość środków 

przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają uczniowie spełniający 

następujące kryteria: 

1) pochodzą z rodzin o najniższych dochodach; 

2) występują w rodzinie okoliczności opisane w § 4 ust. 1. 

Rozdział 3 

Formy w jakich udziela się stypendium szkolne w zależności od potrzeb uczniów. 

§ 6. 1. Stypendium szkolne może być udzielone uczniowi szkoły, zamieszkałemu na terenie Gminy Wieruszów, 

w następujących formach: 

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, w szczególności w zajęciach rozwijających uzdolnienia artystyczne i 

sportowe uczniów, zajęciach nauki języków obcych oraz innych przedsięwzięciach, organizatorem w/w zajęć 

może być wyłącznie szkoła, do której uczęszcza uczeń ubiegający się o stypendium szkolne; 

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym na zakup podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, 

słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, zestawów komputerowych (w 

tym: komputera stacjonarnego, laptopa, tabletu, drukarki, tonerów, słuchawek, kamer, głośników, klawiatury, 

myszki i programów komputerowych) do realizacji zdalnego nauczania, przyborów i pomocy szkolnych, 

plecaków, stroju na zajęcia wychowania fizycznego, okularów korygujących wzrok, niezbędnego wyposażenia 

miejsca nauki w domu (biurka, krzesła do biurka i lampki na biurko) oraz innego wyposażenia uczniów 

wymaganego obligatoryjnie przez szkołę, którego celowość zakupu potwierdzi dyrektor szkoły; 

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, 

w tym opłat za bursę lub internat i kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do szkoły środkami komunikacji 

zbiorowej z wyłączeniem uczniów szkół podstawowych. 

2. Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli w wyniku analizy 

dokumentów i opinii załączonych do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego zostanie stwierdzony fakt, że 

udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt. 1, 2, 3 ustępu pierwszego niniejszego paragrafu nie jest 

możliwe lub nie jest celowe. 
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3. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie. 

4. Formę świadczenia proponuje wnioskodawca. 

5. W przypadku ustalenia formy udzielania stypendium wymienionej w pkt. 1, 2, 3 ustępu pierwszego 

niniejszego paragrafu stypendium będzie przekazywane: 

1) bezpośrednio na rachunek bankowy szkoły realizującej zajęcia do wysokości przyznanego stypendium po 

wystawieniu faktury (rachunku) na Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie za 

uczestnictwo ucznia w zajęciach, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 nin. paragrafu; 

2) bezpośrednio wnioskodawcy, jako częściowa lub całkowita refundacja (kosztów zakupu pomocy rzeczowej) 

poniesionych i udokumentowanych przez wnioskodawcę – na podstawie przedłożonych oryginałów rachunków 

i faktur, biletów komunikacji zbiorowej, oryginałów oświadczeń złożonych przez wnioskodawcę pod rygorem 

odpowiedzialności karnej nabycia  i sprzedaży wyłącznie podręczników szkolnych – o których mowa w ust. 1 

pkt. 1, 2, 3 nin. paragrafu; 

3) bezpośrednio przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie poprzez zakup i przekazanie 

uczniom pomocy rzeczowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 2. 

Rozdział 4 

Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego. 

§ 7. Stypendium szkolne przyznaje Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie 

w drodze decyzji administracyjnej. 

§ 8. 1. Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek: 

1) rodziców, prawnych opiekunów albo pełnoletniego ucznia; 

2) odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w  

art. 90b ust. 3, pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty; 

3) z urzędu. 

§ 9. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest: 

1. złożenie wniosku o przyznanie stypendium wraz ze stosownymi zaświadczeniami o wysokości dochodów,  

a w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych  

z pomocy społecznej, zaświadczenia lub oświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy 

społecznej; 

2. w zależności od wyboru formy stypendium dołączenie do wniosku oryginałów rachunków, faktur, biletów, 

oświadczeń, opłat itp. 

§ 10. 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Wieruszowie. 

2. Przykładowy wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu. 

§ 11. Stypendium szkolne wypłacane będzie w następujących okresach: 

1) za miesiące wrzesień-październik  -  do 31 października danego roku kalendarzowego; 

2) za miesiące listopad-grudzień  -  do 31 grudnia danego roku kalendarzowego. 

Rozdział 5 

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego 

§ 12. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi szkoły, zamieszkałemu na terenie Gminy Wieruszów, 

znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w szczególności z 

powodu: 

1) śmierci, ciężkiego wypadku lub nagłej choroby jednego lub obojga rodziców, opiekunów prawnych; 

2) kradzieży w mieszkaniu ucznia; 
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3) pożaru lub zalania mieszkania; 

4) nagłej choroby ucznia; 

5) innych nagłych okoliczności losowych, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny 

ucznia. 

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, jeden raz w stosunku do 

jednego zdarzenia losowego, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. 

3. 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. 

4. Przy ustaleniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego  

i sytuację materialną rodziny, w której zamieszkuje uczeń. 

§ 13. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia 

uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. 

§ 14. Zasiłek szkolny przyznaje Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w drodze decyzji 

administracyjnej. 

§ 15. 1. Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek: 

1) rodziców, prawnych opiekunów albo pełnoletniego ucznia; 

2) odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w  

art. 90b ust. 3 pkt. 2 ustawy; 

3) pracownika socjalnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie; 

4) z urzędu. 

§ 16. 1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie zasiłku szkolnego jest: 

1) złożenie wniosku o przyznanie zasiłku wraz ze stosownymi dokumentami, a w przypadku ubiegania się o 

zasiłek szkolny dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, 

zaświadczenia lub oświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej; 

2) złożenie dokumentów potwierdzających wystąpienie zdarzenia losowego oraz wskazujących, że wystąpienie 

tego zdarzenia miało wpływ na pogorszenie się sytuacji materialnej ucznia. 

2. Dokumentami potwierdzającymi wystąpienie zdarzenia losowego mogą być: świadectwa pracy (w przypadku 

utraty zatrudnienia), zaświadczenia lekarskie, karty leczenia szpitalnego (w przypadku choroby), akt zgonu (w 

przypadku śmierci członka rodziny wspólnie zamieszkującego i gospodarującego), zaświadczenie ze Straży 

Pożarnej o wystąpieniu pożaru, zaświadczenie z Komendy Policji o kradzieży itp. 

3. Dokumentami potwierdzającymi, że wystąpienie zdarzenia losowego miało wpływ na pogorszenie się sytuacji 

materialnej ucznia mogą być: oświadczenia o dochodach rodziny ucznia w okresie poprzedzającym wystąpienie 

zdarzenia oraz w okresie po jego wystąpieniu (w przypadku utraty zatrudnienia, zgonu członka rodziny), faktury i 

rachunki za leki, leczenie itp. 

§ 17. 1. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Wieruszowie. 

2. Przykładowy wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

Regulaminu. 

§ 18. Zasiłek szkolny przekazywany będzie: 

1) bezpośrednio wnioskodawcy, jako świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z procesem 

edukacyjnym; 

2) lub jako pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym. 
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Rozdział 6 

Postanowienia końcowe 

§ 19. Dane osobowe przekazywane przez wnioskodawców podlegają ochronie prawnej zgodnie z art. 13 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) Dz. U. UE.L.2016119.1. 

oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1781). 

§ 20. 1. Wypłaty, refundacje i rozliczenia przyznanych świadczeń pomocy materialnej dokonuje Miejsko-

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie. 

2. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę 

przyznania stypendium szkolnego, a w szczególności: 

1) skreślenia z listy uczniów; 

2) zaprzestania spełniania kryteriów dochodowych wskazanych w niniejszym Regulaminie; 

3) zmiany miejsca zamieszkania poza terenem Gminy Wieruszów. 

3. O wystąpieniu faktów, o których mowa w ust. 2 rodzic (opiekun prawny), pełnoletni uczeń lub dyrektor 

szkoły niezwłocznie informuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie. 

4. Ostatnie stypendium przysługuje za miesiąc, w którym uczeń, słuchacz lub wychowanek ukończył naukę. 

5. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

6. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji 

administracyjnej. 

7. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone stypendium szkolne w 

całości lub części stanowiłyby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub niweczyłoby skutki udzielonej 

pomocy, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie może odstąpić od żądania 

takiego zwrotu. 
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Załącznik Nr 1 Regulaminu 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego  
dla uczniów szkół i ośrodków oraz słuchaczy kolegiów 

(dotyczy stypendium przyznawanego w ramach pomocy materialnej ze środków finansowych Gminy Wieruszów na podstawie art. 90b, art. 90c, 

art. 90d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1327) 

 

I. DANE PERSONALNE UCZNIA/ SŁUCHACZA (art. 90n ust. 4 pkt 1) 

Nazwisko ucznia/słuchacza  

Imię ucznia/słuchacza  

Nazwisko i imię ojca/opiekuna prawnego  

Nazwisko i imię matki/opiekuna prawnego  

Data urodzenia ucznia/słuchacza  

  

II. MIEJSCE ZAMIESZKANIA UCZNIA/ SŁUCHACZA (art. 90n ust. 4 pkt 2) 

Miejscowość  Kod pocztowy  

Ulica  Nr domu/mieszkania  

  

III. DANE WNIOSKODAWCY (np. rodzic, pełnoletni uczeń, instytucja) Właściwe podkreślić 

Nazwisko/nazwa placówki  

Imiona  

  

IV. MIEJSCE ZAMIESZKANIA WNIOSKODAWCY 

Miejscowość  Kod pocztowy  

Ulica  Nr domu/mieszkania  

Nr telefonu  

  

V. ADRES DO KORESPONDENCJI (jeśli jest inny niż adres zamieszkania) 

Miejscowość  Kod pocztowy  

Ulica  Nr domu/mieszkania  
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VI. INFORMACJA DOTYCZĄCA OTRZYMYWANIA INNYCH STYPENDIÓW O CHARAKTERZE 

SOCJALNYM ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (w tym ze środków unii europejskiej) art. 90d ust. 13 

Oświadczam, że uczeń ………………………………………………………… otrzymuje/ nie otrzymuje inne stypendium 

socjalne ze środków publicznych 

* odpowiednie podkreślić / Proszę podać nazwę instytucji, miesięczną wysokość stypendium oraz okres, na który przyznano 

stypendium/……………………………………………………………………..………………………………………………………….  

  

 .………………………………………. 
 / podpis wnioskodawcy/ 
 

  

VII. PRZYCZYNY TRUDNEJ SYTUACJI RODZINY (spełnienie kryteriów zawartych  w art. 90d ust. 1 ustawy 

o systemie oświaty) – właściwe zaznaczyć znakiem X 

1. niski dochód na osobę w rodzinie (do 528,00 zł) lub osoby samotnie 

gospodarującej (do 701,00 zł) 
[     ] 

2. bezrobocie [     ] 

3. niepełnosprawność [     ] 

4. ciężka lub długotrwała choroba [     ] 

5. wielodzietność (3 i więcej dzieci w rodzinie) [     ] 

6. brak umiejętności opiekuńczo-wychowawczych [     ] 

7. alkoholizm lub narkomania [     ] 

8. rodzina niepełna [     ] 

9. zdarzenie losowe [     ] 

10. inne (proszę wymienić jakie) [     ] 

  
VIII. POBIERANIE ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ art. 90n ust. 5 

Oświadczam, że w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o stypendium korzystałam/-em wraz z członkami mojej 

rodziny ze świadczeń pomocy społecznej w formie (właściwe zaznaczyć znakiem X) 

 

[   ] zasiłek stały                                          [   ] zasiłek pielęgnacyjny 

[   ] zasiłek okresowy                                 [   ] zasiłek rodzinny z dodatkami 

[   ] dodatek mieszkaniowy                        [   ] alimenty, również z funduszu alimentacyjnego 

[   ] świadczenie pielęgnacyjne 

i moja sytuacja finansowa nie uległa zmianie  

„Jestem świadomy/ma odpowiedzialności  karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

 

…………………………………………… 

                                                                                                                        /podpis wnioskodawcy/ 
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IX. ZOBOWIĄZANIA PONOSZONE PRZEZ CZŁONKÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

Imię i nazwisko osoby zobowiązanej do 

alimentów 

Imię i nazwisko osoby 

uprawnionej do alimentów, 

stopień pokrewieństwa względem 

zobowiązanego  

Wysokość świadczenia  

   

   

 

 ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIA  
 

  
X. INFORMACJE O CZŁONKACH RODZINY POZOSTAJĄCYCH WE WSPÓLNYM GOSPODARSTWIE 

DOMOWYM   (przez gospodarstwo domowe rozumie się wszystkie osoby spokrewnione i niespokrewnione, razem 

zamieszkujące i gospodarujące) 

Lp. Imię i Nazwisko 
Stopień 

pokrewieństwa do 

ucznia 

Źródło dochodu Wysokość dochodu 

netto 

1. 

    

2. 

    

3. 
    

4. 
    

5. 
    

6. 
    

7. 
    

8. 
    

9. 
    

10. 
    

WYSOKOŚĆ 

DOCHODÓW RODZINY 

 WYSOKOŚĆ 

DOCHODU NA OSOBĘ 

W RODZINIE 
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XI. ZAŁĄCZONE DOKUMENTY (właściwe zaznaczyć znakiem X) art. 90n ust. 4 pkt 3 

Zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości dochodu ojca [     ] 

Zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości dochodu matki [     ] 

Zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie [     ] 

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach w przypadku prowadzenia pozarolniczej 

działalności gospodarczej albo oświadczenie 
[     ] 

Zaświadczenie określające ilość posiadanych ha przeliczeniowych lub  nakaz płatniczy za bieżący rok [     ] 

Zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń z pomocy społecznej. [     ] 

Inne ………………………………………………………………………….. [     ] 

  

XII. WNIOSKOWANA FORMA POMOCY  (w odpowiednim miejscu wstawić x)  
art. 90n ust. 4 pkt 4 i art. 90d ust. 2, 3, 4 i 5 

Całkowite lub 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, w szczególności w zajęciach rozwijających uzdolnienia artystyczne 

i sportowe uczniów, zajęciach nauki języków obcych oraz innych przedsięwzięciach. Organizatorem ww. 

zajęć może być wyłącznie szkoła, do której uczęszcza uczeń ubiegający się o stypendium. 

[     ] 

Pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (z wyłączeniem 

wyżywienia) w szczególności opłata za bilety komunikacji zbiorowej, za internat, bursę do wysokości 

przyznanego stypendium (z wyłączeniem uczniów szkół podstawowych i gimnazjów) – refundacja 

bezpośrednio wnioskodawcy na podstawie przedstawionych dokumentów 

[     ] 

Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym (zakup podręczników i innych pomocy) – refundacja 

bezpośrednio wnioskodawcy na podstawie przedstawionych dokumentów  
[     ] 

Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym (zakup podręczników i innych pomocy) – zakup bezpośrednio 

przez MGOPS 
[     ] 

  
XIII. OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU UCZNIA/ SŁUCHACZA DO SZKOŁY, KOLEGIUM 

PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH LUB OŚRODKA, o którym mowa  

w art. 90b ust. 3 pkt  2 

 
Pełna nazwa szkoły 

 

 

Ulica  

Miejscowość  

 

w roku szkolnym  ……………../…………….  
 

 

jest uczniem klasy ……………………… 
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XIV. Oświadczenie 

Uprzedzony/-a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 i 2 Kodeksu Karnego za podawanie fałszywych potwierdzam 

prawdziwość podanych powyżej informacji oraz wszystkich załączników oraz zobowiązuję się do niezwłocznego 

poinformowania organu przyznającego stypendium o zmianie sytuacji materialnej rodziny oraz o ustaniu przyczyn, 

które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. 

Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wynikających z realizacji pomocy w formie 

stypendium szkolnego, ich udostępniania osobom trzecim oraz ich ewentualnego przetwarzania przez osoby trzecie 

 w celach wynikających z realizacji i rozliczeń finansowych. 

                                                                        

…………………………………………………………..…………………………… 
                                                                 /data i czytelny podpis wnioskodawcy/ 
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu 

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego  
dla uczniów szkół i ośrodków oraz słuchaczy kolegiów 

(dotyczy zasiłku przyznawanego w ramach pomocy materialnej ze środków finansowych Gminy Wieruszów na podstawie art. 90b, art. 90c,  

art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1327) 
 

Wniosek należy wypełniać czytelnie, dużymi, drukowanymi literami 

I. DANE PERSONALNE UCZNIA/ SŁUCHACZA   (art. 90n ust. 4 pkt 1) 

Nazwisko ucznia/słuchacza 
 

Imię ucznia/słuchacza 
 

Nazwisko i imię ojca/opiekuna 

prawnego 

 

Nazwisko i imię matki/opiekuna 

prawnego 

 

Data  urodzenia 

ucznia/słuchacza 

 

II. MIEJSCE ZAMIESZKANIA UCZNIA/ SŁUCHACZA    (art. 90n ust. 4 pkt 2) 

Miejscowość  Kod pocztowy  

Ulica  Nr domu/mieszkania  

III. DANE  WNIOSKODAWCY (np. rodzic, pełnoletni uczeń, instytucja)   Właściwe podkreślić 

Nazwisko/nazwa 

placówki 
 

Imiona  

IV. MIEJSCE ZAMIESZKANIA WNIOSKODAWCY 

Miejscowość  Kod pocztowy  

Ulica  Nr domu/mieszkania  

Nr telefonu  

V. ADRES DO KORESPONDENCJI (jeśli jest inny niż adres zamieszkania) 

Miejscowość  Kod pocztowy  

Ulica  Nr domu/mieszkania  

VI. PRZYCZYNA UBIEGANIA SIĘ O ZASIŁEK SZKOLNY (właściwe zaznaczyć znakiem X) 

 

 
 

śmierć, ciężki wypadek lub nagła choroba jednego lub obojga rodziców/opiekunów prawnych 

 nagła choroba ucznia/słuchacza 
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 kradzież w mieszkaniu ucznia/słuchacza 

 pożar lub zalanie mieszkania 

 inne nagłe okoliczności losowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia/słuchacza 

VII. DOKŁADNY OPIS SYTUACJI  (wystąpienie zdarzenia losowego należy potwierdzić 

stosownym dokumentem) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VIII. POBIERANIE ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ art. 90n ust. 5 

Oświadczam, że w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o zasiłek szkolny korzystałam/-em wraz  

z członkami mojej rodziny ze świadczeń pomocy społecznej w formie (właściwe zaznaczyć znakiem X) 
[ ] zasiłek stały 

[ ] zasiłek okresowy 

[ ] zasiłek celowy 

[ ] dodatek mieszkaniowy 

[ ] świadczenie pielęgnacyjne 

[ ] zasiłek pielęgnacyjny 

[ ] zasiłek rodzinny z dodatkami 
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[ ] alimenty, również z Funduszu Alimentacyjnego 

i moja sytuacja finansowa nie uległa zmianie  

„Jestem świadomy/ma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

 

…………………………………………… 

                                                                                                                                          /podpis wnioskodawcy/ 

  

IX. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZAISTNIENIE ZDARZENIA LOSOWEGO 

śmierć rodzica - akt zgonu [     ] 

kradzież - zaświadczenie z Policji wskazujące na datę zajścia zdarzenia oraz wartość skradzionego mienia [     ] 

pożar/wichura/gradobicie – zaświadczenie ze straży pożarnej wskazujące na datę wystąpienia pożaru oraz 

wartość zniszczonego mienia 
[     ] 

nagła ciężka choroba – zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie ze szpitala [     ] 

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach w przypadku prowadzenia pozarolniczej 

działalności gospodarczej albo oświadczenie, świadectwa pracy 
[     ] 

inne dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego 

…………………………………………………………………………………………………………… [     ] 

  

X. WNIOSKOWANA FORMA POMOCY  (w odpowiednim miejscu wstawić x)  

art. 90e ust. 2 

świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym 

 
[     ] 

pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym (wymienić jaka) 

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

…………………………………………………………………………………………………………. 

[     ] 

W przypadku przyznania zasiłku w postaci świadczenia pieniężnego wypłata zostanie dokonana w kasie 

MGOPS w Wieruszowie / na konto bankowe wnioskodawcy. 

  

  

XI. INFORMACJE O CZŁONKACH RODZINY POZOSTAJĄCYCH WE WSPÓLNYM 

GOSPODARSTWIE DOMOWYM (przez gospodarstwo domowe rozumie się wszystkie osoby spokrewnione i 

niespokrewnione, razem zamieszkujące i gospodarujące) 

Wysokość 

dochodu netto 
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Źródło 

dochodu 

      

Stopień 

pokrewieństw

a do ucznia 

      

Miejsce pracy 

/ nauki 

      

Imię i 

Nazwisko 

      

Lp. 
      

  

XII.   ZOBOWIĄZANIA PONOSZONE PRZEZ CZŁONKÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO  

Lp. Imię i nazwisko osoby zobowiązanej do 

alimentów 
Imię i nazwisko osoby 

uprawnionej do alimentów, 

stopień pokrewieństwa względem 

zobowiązanego 

Wysokość świadczenia 

    

    

    

 

 ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIA  
 

Wysokość 

dochodów rodziny 

 Wysokość dochodu na osobę 

w rodzinie 
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XIII. ZAŁĄCZONE DOKUMENTY (właściwe zaznaczyć znakiem X) art. 90n ust. 4 pkt 3 

Zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości dochodu ojca [     ] 

Zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości dochodu matki [     ] 

Zaświadczenie o figurowaniu w rejestrze osób bezrobotnych z Powiatowego Urzędu Pracy [     ] 

Zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie [     ] 

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach w przypadku prowadzenia pozarolniczej 

działalności gospodarczej albo oświadczenie 
[     ] 

Zaświadczenie określające ilość posiadanych ha przeliczeniowych lub  nakaz płatniczy za bieżący rok [     ] 

Zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń z pomocy społecznej [     ] 

Inne ………………………………………………………………………….. [     ] 

  

XIV. INFORMACJA DYREKTORA: SZKOŁY, KOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH 

LUB OŚRODKA o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt  2 

 

Nazwa szkoły 
 

Ulica  

Miejscowość  

 

w roku szkolnym  ……………../…………….  
 

jest uczniem klasy ……………..... 

 

/pieczątka szkoły/ 
 

/data i podpis dyrektora szkoły/ 

  

XV.   OŚWIADCZENIE 

Uprzedzony/-a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 i 2 Kodeksu Karnego za podawanie fałszywych danych, 

potwierdzam prawdziwość podanych powyżej informacji oraz wszystkich załączników. Zobowiązuję się do 

niezwłocznego poinformowania organu przyznającego zasiłek szkolny o zmianie sytuacji materialnej rodziny oraz o 

ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania zasiłku szkolnego. 

Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wynikających z realizacji pomocy w formie zasiłku  

szkolnego, ich udostępniania osobom trzecim oraz ich ewentualnego przetwarzania przez osoby trzecie w celach 

wynikających z realizacji i rozliczeń finansowych. 

  

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

                    /data i czytelny podpis wnioskodawcy/ 

                                      

  

 …………………………………………………………………...........………… 

                /miejscowość i data/ 

       /czytelny podpis wnioskodawcy/ 
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