
 

WNIOSEK DO WÓJTA GMINY DOŁHOBYCZÓW 

O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO 

NA ROK SZKOLNY 20..../20....
1
 

 
CZĘŚĆ A (WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA) 

I. Wnioskodawca (Właściwe zaznaczyć) 

o Rodzic ucznia 

o Pełnoletni uczeń 

o Dyrektor Szkoły 

II. Dane Wnioskodawcy* 

1. Imię  NAZWISKO  

2. PESEL            DATA I MIEJSCE 

URODZENIA 

 

3. ADRES 

ZAMIESZKANIA 

MIEJSCOWOŚĆ  NUMER 

DOMU 

 NUMER 

LOKALU 

 

KOD 

POCZTOWY 

  -     

4. TELEFON 

KONTAKTOWY 

stacjonarny: 

(084) 

kom. do pracy: 

*nie wypełniać, gdy wnioskodawcą jest Dyrektor Szkoły 

III. Dane uczniów/słuchacz ubiegających się o stypendium 

1. 

IMIĘ  NAZWISKO  

DATA 

URODZENIA 

 MIEJSCE 

URODZENIA 

 

PESEL            IMIONA 

RODZICÓW 

 

 

Typ szkoły 

(podkreślić 

właściwy) 

- podstawowa 

- gimnazjalna 

- ponadgimnazjalne 

- studium 

Nazwa Szkoły 

 
 

 

Klasa / rok szkoły  

Czy uczeń otrzymuje inne stypendium 

o charakterze socjalnym ze środków 

publicznych (zaznaczyć właściwe) 

□ tak w wysokości …..… msc za okres od …….... do 

………. 

□ nie 

2. 

IMIĘ  NAZWISKO  

DATA 

URODZENIA 

 MIEJSCE 

URODZENIA 

 

PESEL            IMIONA 

RODZICÓW 

 

 

Typ szkoły 

(podkreślić 

właściwy) 

- podstawowa 

- gimnazjalna 

- ponadgimnazjalne 

- studium 

Nazwa Szkoły 

 
 

 

Klasa / rok szkoły  

Czy uczeń otrzymuje inne stypendium 

o charakterze socjalnym ze środków 

publicznych (zaznaczyć właściwe) 

□ tak w wysokości …..… msc za okres od …….... do 

………. 

□ nie 

3. 

IMIĘ  NAZWISKO  

DATA 

URODZENIA 

 MIEJSCE 

URODZENIA 

 

PESEL            IMIONA 

RODZICÓW 

 

 

Typ szkoły 

(podkreślić 

właściwy) 

- podstawowa 

- gimnazjalna 

- ponadgimnazjalne 

- studium 

Nazwa Szkoły 

 
 

 

Klasa / rok szkoły  

Czy uczeń otrzymuje inne stypendium 

o charakterze socjalnym ze środków 

publicznych (zaznaczyć właściwe) 

□ tak w wysokości …..… msc za okres od …….... do 

………. 

□ nie 

                                                 
1
 Wniosek należy złożyć do Urzędu Gminy Dołhobyczów w terminie do 15 września b.r. 



4. 

IMIĘ  NAZWISKO  

DATA 

URODZENIA 

 MIEJSCE 

URODZENIA 

 

PESEL            IMIONA 

RODZICÓW 

 

 

Typ szkoły 

(podkreślić 

właściwy) 

- podstawowa 

- gimnazjalna 

- ponadgimnazjalne 

- studium 

Nazwa Szkoły 

 
 

 

Klasa / rok szkoły  

Czy uczeń otrzymuje inne stypendium 

o charakterze socjalnym ze środków 

publicznych (zaznaczyć właściwe) 

□ tak w wysokości …..… msc za okres od …….... do 

………. 

□ nie 

5. 

IMIĘ  NAZWISKO  

DATA 

URODZENIA 

 MIEJSCE 

URODZENIA 

 

PESEL            IMIONA 

RODZICÓW 

 

 

Typ szkoły 

(podkreślić 

właściwy) 

- podstawowa 

- gimnazjalna 

- ponadgimnazjalne 

- studium 

Nazwa Szkoły 

 
 

 

Klasa / rok szkoły  

Czy uczeń otrzymuje inne stypendium 

o charakterze socjalnym ze środków 

publicznych (zaznaczyć właściwe) 

□ tak w wysokości …..… msc za okres od …….... do 

………. 

□ nie 

6. 

IMIĘ  NAZWISKO  

DATA 

URODZENIA 

 MIEJSCE 

URODZENIA 

 

PESEL            IMIONA 

RODZICÓW 

 

 

Typ szkoły 

(podkreślić 

właściwy) 

- podstawowa 

- gimnazjalna 

- ponadgimnazjalne 

- studium 

Nazwa Szkoły 

 
 

 

Klasa / rok szkoły  

Czy uczeń otrzymuje inne stypendium 

o charakterze socjalnym ze środków 

publicznych (zaznaczyć właściwe) 

□ tak w wysokości …..… msc za okres od …….... do 

………. 

□ nie 

7. 

IMIĘ  NAZWISKO  

DATA 

URODZENIA 

 MIEJSCE 

URODZENIA 

 

PESEL            IMIONA 

RODZICÓW 

 

 

Typ szkoły 

(podkreślić 

właściwy) 

- podstawowa 

- gimnazjalna 

- ponadgimnazjalne 

- studium 

Nazwa Szkoły 

 
 

 

Klasa / rok szkoły  

Czy uczeń otrzymuje inne stypendium 

o charakterze socjalnym ze środków 

publicznych (zaznaczyć właściwe) 

□ tak w wysokości …..… msc za okres od …….... do 

………. 

□ nie 

8. 

IMIĘ  NAZWISKO  

DATA 

URODZENIA 

 MIEJSCE 

URODZENIA 

 

PESEL            IMIONA 

RODZICÓW 

 

 

Typ szkoły 

(podkreślić 

właściwy) 

- podstawowa 

- gimnazjalna 

- ponadgimnazjalne 

- studium 

Nazwa Szkoły 

 
 

 

Klasa / rok szkoły  

Czy uczeń otrzymuje inne stypendium 

o charakterze socjalnym ze środków 

publicznych (zaznaczyć właściwe) 

□ tak w wysokości …..… msc za okres od …….... do 

………. 

□ nie 



IV. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej osób pozostających we wspólnym 

gospodarstwie domowym. 

a) gospodarstwo domowe ucznia składa się z następujących osób: 

Lp. IMIĘ I NAZWISKO 
DATA 

URODZENIA 

STOPIEŃ 

POKREWIEŃSTWA 

WOBEC 

WNIOSKODAWCY 

STATUS 

ZAWODOWY* 

1.   wnioskodawca  

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10     

11     

*status zawodowy – to: pracujący, student, bezrobotny, emeryt, rencista, prowadzący własną działalność gospodarczą, 

gospodarstwo rolne 

 

b) oświadczam, że dochody netto członków gospodarstwa domowego wymienionych powyżej z 

miesiąca poprzedzającego złożenia wniosku wynoszą jak niżej: 

Lp Źródło dochodu Kwota w zł 

1. Wynagrodzenie z pracę (zaświadczenie w załączeniu)  

2. 

Świadczenia rodzinne (kserokopia decyzji) 

zas. rodzinny  

dod. do zas. rodzinnego  

zasiłek pielęgnacyjny  

świadczenie pielęgnacyjne  

3. Emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne, w tym również zagraniczne, 

świadczenie przedemerytalne (odcinek lub zaświadczenie ZUS/KRUS w załączeniu) 

 

4. Świadczenia z pomocy społecznej (zas. okresowy, stały), nie wliczając 

jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego (kserokopia decyzji) 

 

5. Dodatek mieszkaniowy (kserokopia decyzji)  

6. Alimenty i świadczenia alimentacyjne otrzymywane  

7. Zasiłek dla bezrobotnych (zaświadczenie z PUP w załączeniu)  

8. Dochody z gospodarstwa rolnego ( potwierdzenie o posiadanej powierzchni gosp. 

Rolnego przez referat finansowy (podatki) urzędu gminy, nakaz podatkowy) 

……………………..…….ha przeliczeniowe x 250zł = 

 

9. Dochody z działalności gospodarczej  

10. Pobierane stypendia ze środków publicznych  

11. Inne dochody np. dochody z pracy dorywczej, w kraju lub za granicą 

(zaświadczeni, oświadczenie) 

 

12. Dochody (suma wierszy od 1-11) 

 

 

Oświadczenie o miesięcznych wydatkach ponoszonych przez członków rodziny: 

13. Wydatki – kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób (zaświadczenie 

w zał. lub dowód wpłaty) 

 

 

Oświadczam, iż miesięczny dochód netto w rodzinie wynosi …………………. złotych
2
, co 

stanowi na jednego członka rodziny …………………… złotych
3
. 

                                                 
2
 należy od sumy z pkt. 12 odjąć wydatki z pkt. 13 

3
 należy dochód w rodzinie podzielić przez liczbę osób w rodzinie 



V. Formy stypendium (proszę zaznaczyć) 

Stypendium może być udzielone uczniowi /słuchaczowi w formie: 

□ całkowitego lub częściowego refundowania kosztów: 

o udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych poza zajęcia realizowane 

w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych 

realizowanych poza szkołą (w szczególności kursy językowe, kursy informatyczne, 

zajęcia rekreacyjno-sportowe, zajęcia muzyczne, zajęcia artystyczne); 

o zakup podręczników szkolnych oraz pomocy dydaktycznych (w szczególności 

encyklopedii, słowników, przyborów szkolnych, wyposażenia szkolnego, materiałów i 

pomocy dydaktycznych dla uczniów niepełnosprawnych); 

o zakup sprzętu i stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego oraz 

pozalekcyjne zajęcia sportowe potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami; 

□ pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu 

podręczników; 

□ w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki 

poza miejscem zamieszkania uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom 

kolegiów. 

VI. Sytuacja społeczna w rodzinie ucznia/słuchacza: (proszę zaznaczyć odpowiednie) 

□ bezrobocie 

□ niepełnosprawność 

□ wielodzietność 

□ alkoholizm 

□ narkomania 

□ ciężka lub długotrwała choroba 

□ brak umiejętności wykonywania funkcji opiekuńczo-wychowaczych 

□ rodzina niepełna 

VII. Pouczenie (wypełnia rodzic/ pełnoletni uczeń) 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem udzielania pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym dla uczniów Gminy Dołhobyczów. Świadomy (a) odpowiedzialności 

karnej z art. 233 KK (Dz. U. z 1997r. Nr 88, poz. 553, z późniejszymi zmianami) „Kto składając 

zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje 

nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” – oświadczam, że 

powyższe dane są prawdziwe. 

   

(data) (czytelny podpis) 

 

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

stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (Art. 90 o ust. 1 o systemie oświaty z dnia 

07.09.1991r.) 

1. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią 

podstawę przyznania stypendium szkolnego (Art. 90 o ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dnia 

07.09.1991r.) 

2. Należność z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie 

przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Art. 90 o ust. 5 ustawy o systemie 

oświaty z dnia 07.09.19991r. 

   

(data) (czytelny podpis) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku i innych rejestrach, 

ewidencjach prowadzonych przez Urząd Gminy Dołhobyczów dla celów związanych z przyznaniem 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami) 

   

(data) (czytelny podpis) 

 



Do wniosku załączam odpowiednio zaświadczenia o dochodach netto uzyskiwanych w miesiącu 

poprzedzającym złożenie wniosku, tj: (podkreślić właściwe) 

 

1. zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto 

2. zaświadczenie z PUP o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku 

(z prawem lub bez prawa do zasiłku) 

3. oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym 

złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w PUP  

4. decyzję GOPS o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy)  

5. decyzję o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek 

mieszkaniowy, zaliczka alimentacyjna)  

6. wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o 

nieściągalności alimentów  

7. zaświadczenia o otrzymywanych stypendiach  

8. odcinek renty/emerytury  

9. oświadczenie rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych  

10. nakaz podatkowy  

11. zaświadczenie ze szkoły  

12. inne dokumenty, wymienić jakie: ……………………………………………………………..... 

13. …………………………………………………………………………………………………… 

 

CZĘŚĆ B ADNOTACJE URZĘDOWE 

Komisja rozpatrywała wniosek w dniu    

Wniosek nie spełnia/spełnia wymagania formalne (złożony w terminie, dochód na osobę w rodzinie  

wynosi  )  

I. Decyzja nr  przyznano stypendium szkolne na okres   

 w kwocie    

 Decyzja nr  odmówiono przyznania stypendium szkolnego z powodu  

   

   

II. Decyzja zmieniająca nr  przyznano stypendium szkolne na okres   

 w kwocie    

 Odmowa przyznania stypendium szkolnego z powodu   

   

   

 Uwagi:  

   

   

Komisja:  

1.  

2.  

3.  

 


