BURMISTRZ
MIASTA I GMINY POŁANIEC

Pieczęć i data wpływu wniosku

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM
W FORMIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2022/2023
Na podstawie art. 90n ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2021r.
poz. 1915 ze zm.) wnoszę o przyznanie stypendium szkolnego dla ucznia na rok szkolny 2022/2023.

I. Wnioskodawca (obowiązkowo zaznaczyć znakiem „x” wybrane pole)

□
□
□

RODZIC
PEŁNOLETNI UCZEŃ

DYREKTOR SZKOŁY, OŚRODKA, KOLEGIUM
II. Dane o uczniu
Nazwisko i imię ucznia
Obywatelstwo
Nazwisko i imię ojca
Nazwisko i imię matki
Data i miejsce urodzenia ucznia
Adres
zamieszkania
ucznia

miejscowość
ulica/nr
kod pocztowy

III. Dane o szkole
Nazwa szkoły

Adres szkoły

miejscowość
ulica
kod pocztowy

Klasa
Typ szkoły (obowiązkowo zaznaczyć znakiem „x” wybrane pole)
□ Szkoła Podstawowa □ LO
□ Technikum
□ Branżowa szkoła I stopnia
□ Zasadnicza Szkoła Zawodowa

IV. Dane o wnioskodawcy
Nazwisko i imię wnioskodawcy
Adres
zamieszkania
wnioskodawcy/
Adres do
korespondencji
Numer telefonu

miejscowość
ulica/nr
kod pocztowy

V. Czy uczeń otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych. Jeśli tak
to w jakiej wysokości (jeżeli uczeń otrzymuje takie stypendium ze środków publicznych należy wskazać rodzaj stypendium, przez
kogo i w jakiej wysokości jest wypłacane; jeżeli nie - proszę wpisać „ nie dotyczy”)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
VI. Wnioskowana forma stypendium szkolnego (obowiązkowo zaznaczyć znakiem „x” wybrane pole)

1. Stypendium szkolne może być udzielane w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach
edukacyjnych, w tym wyrównawczych, jak również udziału w zajęciach
edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności:
a) zakup podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników,
programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych,
b) zakup przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju na zajęcia
wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego
przez szkołę,
c) opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub w innych zajęciach
edukacyjnych,
d) opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin,
teatrów lub innych imprezach edukacyjnych organizowanych przez szkołę,
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności
zakup podręczników, lektur szkolnych i innych książek niezbędnych do
procesu edukacyjnego oraz przyborów szkolnych,
3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem
nauki poza miejscem zamieszkania w przypadku uczniów szkół
ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb
społecznych.

□
□
□
□
□
□

VII. Oświadczenie o liczbie osób w rodzinie pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
(rodzina to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku wspólnie zamieszkujące i gospodarujące)

Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób pozostających we wspólnym
gospodarstwie domowym:

Lp.

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Stopień
pokrewieństwa
w stosunku do
ucznia

Miejsce
pracy/nauki

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
VIII. Dane uzasadniające przyznanie stypendium szkolnego.
a) Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie (ustalona

zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12

marca 2004r. o pomocy społecznej - t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2268 ze zm.):

Lp. Żródło dochodu
1.

Wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia

2.

Wynagrodzenie z tytułu umowy-zlecenie

3.

Świadczenia ZUS (renta, emerytura, zasiłek chorobowy)

4.

Zasiłek dla bezrobotnych

5.

Alimenty/ Fundusz alimentacyjny

Wysokość dochodu
w zł (netto)

6.

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami

7.
8.

Zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek
opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna
Dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny

9.

Zasiłek okresowy z pomocy społecznej

10. Zasiłek stały z pomocy społecznej
11. Dochód z gospodarstwa rolnego
12. Osiągnięte dochody z działalności gospodarczej - na zasadach ogólnych
13. Osiągnięte dochody z działalności gospodarczej - w formie uproszczonej
14. Osiągnięte dochody z działalności gospodarczej - w formie
zryczałtowanego podatku dochodowego
15. Osiągnięte dochody z działalności gospodarczej - w formie karty
podatkowej
16. Inne dochody
Łączny dochód netto rodziny (suma dochodów z powyższej tabeli)
Ilość osób w rodzinie tworzących wspólne gospodarstwo domowe
Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie
b) Inne przesłanki uzasadniające przyznanie stypendium (obowiązkowo zaznaczyć znakiem „x” wybrane pole)
bezrobocie
niepełnosprawność
ciężka lub długotrwała choroba
wielodzietność
brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych
alkoholizm
narkomania
rodzina jest niepełna

wystąpiło zdarzenie losowe
IX. Forma wypłaty (obowiązkowo zaznaczyć znakiem „x” wybrane pole)
□ gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu, ul. Ruszczańska 27
□ przelew bankowy na rachunek w banku …………………………………………………………………………. nr konta

którego właścicielem jest: ……………………………………………………………………………………………………………………
X. Oświadczenia wnioskodawcy
Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny
(t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1138), cyt.:
”Art. 233. § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” oświadczam, że:
1.Jestem rodzicem, który osobiście sprawuje opiekę nad niepełnoletnim uczniem wymienionym w pkt II i nie
jestem pozbawiony/a praw rodzicielskich* /Jestem opiekunem prawnym niepełnoletniego ucznia wymienionego
w pkt II* /Jestem pełnoletnim uczniem wnioskującym o przyznanie stypendium*.
2. Wniosek został wypełniony zgodnie z prawdą a dane podane we wniosku zgodne są ze stanem faktycznym.
3. Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn które
stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego np. zwiększenie dochodu w rodzinie, skreślenie z listy
uczniów szkoły, otrzymanie innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, zmianie miejsca
zamieszkania ucznia - poza teren gminy Połaniec oraz innych zmianach mających wpływ na uprawnienie do
pobierania stypendium szkolnego.
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

...........................................
(miejscowość, data)
* niepotrzebne skreślić

...............................................
(podpis wnioskodawcy)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
Działając na podstawie art. 54 § 1a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm. ) oraz art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana córki/syna
podawanych we wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej dla uczniów i uzyskanych
w toczącym się w tej sprawie postępowaniu administracyjnym jest Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec,
siedziba ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec, tel. 15 8650-305, adres e-mail:
sekretariat@poczta.polaniec.eu
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań wynikających z powszechnie obowiązujących
przepisów prawa wyłącznie na potrzeby związane z rozpatrzeniem wniosku i przyznaniem stypendium
szkolnego zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/200/2020 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 25 czerwca 2020r.
w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Połaniec (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2020r. poz. 2426).
W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja zadań wynikających z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa wyłącznie na potrzeby związane z rozpatrzeniem wniosku
i przyznaniem stypendium szkolnego zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/200/2020 Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Połaniec (Dz. Urz. Województwa
Świętokrzyskiego z 2020r. poz. 2426).
3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana córki/syna będą przetwarzane na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 pkt c RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
b) ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1915 ze zm.) w celu
wypełnienia obowiązku prawnego dot. ustalenia prawa do stypendium szkolnego,
c) art. 6 ust. 1 pkt e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym.
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz danych osobowych Pani/Pana córki/syna
i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Odbiorcami danych będą tylko: podmiot przetwarzający dane osobowe, tj. Urząd Miasta i Gminy
Połaniec oraz odbiorcy upoważnieni z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu, nie będzie dochodzić też do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
8. Kontakt do inspektora ochrony danych w Urzędzie, Pan Andrzej Strycharz, adres e-mail: andrzej@edirection.pl
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana oraz
danych osobowych Pani/Pana córki/syna narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
10. Dane osobowe Pani/Pana oraz dane osobowe Pani/Pana córki/syna będą przetwarzane przez czas
niezbędny do rozpatrzenia wniosku, zaś po tym okresie archiwizowane i przechowywane przez okres
wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych ogłoszonego w dniu 20 stycznia 2011r. (Dz. U. z 2011 Nr 14 poz. 67,
sprostowanie Dz. U. z 2011r. Nr 27, poz. 140).
Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższą klauzulą informacyjną.
...........................................
(miejscowość, data)

...............................................
(podpis wnioskodawcy)

Decyzja organu przyznającego:

□ Nie przyznano stypendium

□ Przyznano stypendium w kwocie

…………………………… zł jednorazowo/miesięcznie* przez ………… miesięcy w formie zgodnej
z wnioskiem/innej*, tj.
……………………………………………………….........................................................................................................

