
UCHWAŁA NR XII/62/19
RADY GMINY W BAĆKOWICACH

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie gminy Baćkowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1481) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 
na terenie gminy Baćkowice, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXII/116/05 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie 
ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 
gminy Baćkowice (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2005 r. Nr 131 poz. 1630, z 2007 r. Nr 183 poz. 2633, 
z 2010 r. Nr 145 poz. 1152 oraz z 2012 r. poz. 3144)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Baćkowicach

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2019 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Grzyb
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Załącznik do uchwały Nr XII/62/19

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Baćkowice.

Rozdział 1.

Przepisy ogólne

§ 1. Regulamin określa sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, formy stypendium oraz tryb
i sposób udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy
Baćkowice znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

§ 2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia szkolne i zasiłki szkolne) przysługuje uczniom,
słuchaczom kolegiów i wychowankom szkół i placówek, o których mowa w art. 90b ust. 3 i ust 4 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1481), na zasadach określonych w tej ustawie, zwanej
dalej „ustawą”.

Rozdział 2.

Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

§ 3. 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej
z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w wysokości uzależnionej od występowania w rodzinie oraz skali takich
okoliczności, jak: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak
umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina
jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

2. Uprawnienie ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę
w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. 2019 poz. 1507), zwaną dalej „ustawą o pomocy społecznej”, weryfikowanej
w drodze rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – kryterium dochodowe na osobę w rodzinie uprawniające do
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

§ 4. 1. Przyznane stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80 % kwoty, o której mowa
w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2220 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach rodzinnych” - kwota zasiłku rodzinnego na dziecko
w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia – i nie może przekraczać 200 % tej kwoty.

2. W zależności od sytuacji materialnej rodziny, w której zamieszkuje uczeń, ustala się wysokość stypendium
szkolnego miesięcznie:

Miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie z miesiąca
poprzedzającego złożenie wniosku

% ustawowego kryterium dochodowego dla świadczeń pomocy
społecznej - ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(Dz. U. 2019 poz. 1507 )

Wysokość stypendium szkolnego

% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r.

poz. 2220 z późn. zm)

od 0 do 33 % od 200 % do 161 % kwoty bazowej
od 33,01 % do 66 % od 160 % do 121 % kwoty bazowej
od 66,01 % do 100 % od 120 % do 80 % kwoty bazowej
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3. W przypadku uzyskiwania dochodów na osobę w rodzinie ucznia w wielkościach określonych w ust. 2,
w rodzinach w których dwoje rodziców lub więcej niż jedno dziecko jest dotkniętych choćby jednym ze zjawisk
wymienionych w § 3 ust. 1 uchwały, albo rodzina nie posiada jednego lub dwojga rodziców – stypendium na
ucznia w takiej rodzinie przysługuje w wysokości wynikającej z wyższego (najbliższego) przedziału
procentowego, określonego w ust. 2.

Rozdział 3.

Formy stypendium szkolnego

§ 5. 1. Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach
planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan i wyrównawczych, a także udziału w zajęciach
edukacyjnych realizowanych poza szkołą, dotyczących:

a) pokrycia kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych (ćwiczeń), lektur szkolnych,
encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych,

b) pokrycia kosztów zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju i obuwia na zajęcia
wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę,

c) pokrycia kosztów opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub w innych zajęciach edukacyjnych,

d) pokrycia kosztów opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub
innych imprezach edukacyjnych organizowanych przez szkołę,

e) pokrycia kosztów zakupu komputerów służących uczniom do celów edukacyjnych;

2) całkowitego lub częściowego pokrycia opłat wymaganych przez szkołę, w tym opłat czesnego w szkołach
niepublicznych;

3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym zakupu podręczników, lektur szkolnych, materiałów
edukacyjnych (ćwiczeń), encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy niezbędnych
do procesu edukacyjnego oraz przyborów szkolnych.

2. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz
słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia
kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym opłat za internat lub bursę oraz
opłat za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły lub kolegium i z powrotem.

3. Stypendium szkolne może być także udzielane w formie świadczenia pieniężnego, na warunkach
określonych w ustawie o systemie oświaty.

4. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie

§ 6. 1. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 regulaminu
będzie przekazywane rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom, jako częściowe lub całkowite
pokrycie kosztów, poniesionych i udokumentowanych zakupów i opłat edukacyjnych.

2. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 regulaminu, będzie realizowane
przez zakup i przekazanie (rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom), za pokwitowaniem,
przedmiotów pomocy rzeczowej.

3.  W przypadku niedostarczenia dokumentów stanowiących podstawę wypłaty stypendium w formie
pokrycia kosztów, o których mowa w § 6 ust. 1 regulaminu, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej wydaje
decyzję o wygaśnięciu decyzji przyznającej stypendium, w trybie art. 162 Kodeksu postępowania
administracyjnego.
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Rozdział 4.

Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 7. 1. Stypendium szkolne przyznaje lub odmawia prawa do stypendium Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej w drodze decyzji administracyjnych wydawanych z upoważnienia Rady Gminy.

2. Stypendium szkolne przyznawane jest z urzędu lub na wniosek osób uprawnionych, o których mowa
w art. 90n ust. 2 ustawy o systemie oświaty. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Baćkowicach w terminie zgodnym z art. 90n ust. 6 ustawy o systemie oświaty, tj. do
15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów – do 15 października danego roku
szkolnego.

4. W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w art. 90n
ust. 6. W przypadku złożenia wniosku w terminie późniejszym niż określony w art. 90n ust. 6 ustawy o systemie
oświaty, stypendium szkolne przysługuje od miesiąca, w którym złożono wniosek.

5. Do obliczenia dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego do ubiegania się o stypendium szkolne stosuje
się zasady określone w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej.

6. Stypendium szkolne udzielone w formach, o których mowa w rozdziale 3 niniejszego regulaminu,
realizowane jest poprzez refundację uprzednio zaakceptowanych i poniesionych przez wnioskodawcę wydatków.

7. Refundacji dokonuje się na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę oryginałów faktur VAT,
rachunków lub innych dowodów poniesienia wydatków na cele edukacyjne.

8. Refundacja może być dokonana przelewem na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy lub
gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Świętokrzyskim o/Baćkowice.

9. Stypendium szkolne może być również realizowane poprzez przelew bankowy na rachunek podmiotu
wystawiającego fakturę lub rachunek na uprzednio zaakceptowane wydatki związane z procesem edukacyjnym.

10. Stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego wypłaca się przelewem na wskazany przez
wnioskodawcę rachunek bankowy lub gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Świętokrzyskim
o/Baćkowice.

11. Stypendium szkolne wypłacane jest do 30 grudnia danego roku szkolnego za okres od 1 września do
31 grudnia tego roku i do 15 lipca danego roku szkolnego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca tego roku.

12. Dowody poniesionych wydatków na cele edukacyjne należy przedłożyć do refundacji do 30 grudnia
danego roku szkolnego za okres od 1 września do 31 grudnia tego roku i do 30 czerwca danego roku szkolnego za
okres od 1 stycznia do 30 czerwca tego roku.

Rozdział 5.

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 8. 1. Zasiłek szkolny przyznaje lub odmawia prawa do zasiłku szkolnego Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej w drodze decyzji administracyjnych wydawanych z upoważnienia Rady Gminy, działając z urzędu lub
na wniosek osób uprawnionych, o których mowa w art. 90n ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

2. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Baćkowicach. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

3. O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia
uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

4. Wystąpienie zdarzenia losowego powodującego przejściowo trudną sytuację materialną powinno być
udokumentowane. Dopuszcza się możliwość złożenia oświadczenia przez rodzica ucznia lub pełnoletniego ucznia
o wystąpieniu zdarzenia losowego wraz z jego opisem.

5. Wysokość zasiłku szkolnego oblicza się w oparciu o kwotę zasiłku rodzinnego, o którym mowa
w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.
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6. Na finansowanie zasiłków szkolnych przeznacza się nie więcej niż 5 % kwoty otrzymanej dotacji.

7. Zasiłek szkolny może być realizowany poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków związanych
z procesem edukacyjnym, po przedstawieniu odpowiednich rachunków, faktur lub innych dowodów poniesienia
kosztów, w formie przelewu na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy.

8. Zasiłek szkolny może być również realizowany poprzez przelew na rachunek bankowy podmiotu
wystawiającego fakturę lub rachunek na uprzednio zaakceptowane wydatki związane z procesem edukacyjnym.

9. Zasiłek szkolny w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym może być realizowany poprzez
dostarczenie uczniowi książek, pomocy naukowych lub wyposażenia wskazanego przez wnioskodawcę.

10. Zasiłek szkolny w formie świadczenia pieniężnego wypłaca się przelewem na wskazany przez
wnioskodawcę rachunek bankowy lub gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Świętokrzyskim
o/Baćkowice.
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Załącznik nr 1

do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Baćkowice

WNIOSEK
O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM – STYPENDIUM

SZKOLNEGO

I. DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK:

Nazwisko i imię
PESEL
Adres zamieszkania Poczta ( kod )

Nr tel. kontaktowego Stopień pokrewieństwa w stosunku do ucznia
(słuchacza)

Składam wniosek o przyznanie w roku szkolnym ………………………. stypendium szkolnego dla:

II. DANE UCZNIA, DLA KTÓREGO UBIEGAM SIĘ O STYPENDIUM:

Nazwisko i imię PESEL

Data urodzenia Imiona rodziców

Adres zamieszkania Poczta (kod)

Nazwa szkoły, do której uczeń/słuchacz uczęszcza
(klasa)

Adres szkoły

III. POŻĄDANA FORMA ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ

Lp. Rodzaj formy stypendium TAK NIE
1 pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych

organizowanych w szkole
(opisać rodzaj zajęć oraz wskazać szkołę, która je realizuje)

2 pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych
organizowanych poza szkołą
(opisać rodzaj zajęć oraz wskazać ich organizatora)

3 pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym
(wskazać nazwę rzeczy, będących przedmiotem pomocy)

4 pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza
miejscem zamieszkania.
Dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów (wskazać
rodzaj kosztów oraz miejsce ich ponoszenia)
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IV. DANE O CZŁONKACH RODZINY POZOSTAJĄCYCH WE WSPÓLNYM GOSPODARSTWIE
DOMOWYM

Lp. Imię i nazwisko Stopień
pokrewieństwa

Data
urodzenia

Miejsce pracy - nauki

1
2
3
4
5
6
7
8

V. INFORMACJA O SYTUACJI RODZINNEJ

1) Złożenie wniosku uzasadniam trudną sytuacją materialną wynikającą w szczególności z  powodu:

Ubóstwo, bezrobocie; niepełnosprawność; ciężka lub długotrwała choroba; wielodzietność; brak
umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych; uzależnienia (alkoholizm, narkomania);
niepełna rodzina* ; inne (jakie):……………………………………

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

*właściwe podkreślić

2) Informacja o dochodach rodziny:

z tytułu pracy; renty/ emerytury; prowadzonej działalności gospodarczej; zasiłek rodzinny wraz
z dodatkami; świadczenia opiekuńcze, zasiłki okresowe/ stałe przyznane przez GOPS; posiadane grunty
rolne – ha przeliczeniowe ........................................* inne /jakie/:
…………………………………………………………………………………...………………

3) Informacja o pobieraniu innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych
(należy określić rodzaj stypendium, jego wysokość oraz okres pobierania)

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 nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników
służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (art.90 d ust.13 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1481)
..................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................

4) Krótkie wyjaśnienie dotyczące sytuacji materialnej rodziny:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………...
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VI. OŚWIADCZENIA

1. Oświadczam, że dane podane we wniosku są zgodne z prawdą.

2. Oświadczam, że zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu
przyczyn, stanowiących podstawę przyznania stypendium szkolnego.

3. Jestem świadomy(a), że należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają
ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

4. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych osobowych
zawartych w niniejszym wniosku dla potrzeb realizacji programu stypendialnego.

.................................................................................

/data i podpis wnioskodawcy/

*właściwe podkreślić

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że znana jest mi treść art. 233 § 1 Kodeksu karnego o odpowiedzialności karnej za podanie
nieprawdziwych danych lub zatajenie prawdy. Własnoręcznym podpisem potwierdzam prawdziwość danych
zawartych we wniosku stypendialnym.

.................................................................................

/data i podpis wnioskodawcy/

Art.233. 

§ 1. Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do
lat 3. § 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień
uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania lub odebrał od niego przyrzeczenie.

UPOWAŻNIENIE

Zgodnie z art. 33 KPA ja ……………………………………………………………………….

(imię, nazwisko pełnoletniego ucznia/słuchacza)

upoważniam moją matkę / ojca* ………………………………………………………………..

( imię i nazwisko upoważnionego rodzica )

Legitymująca/y się dowodem osobistym nr ……….………………………………… do występowania jako
pełnomocnik w moim imieniu w sprawie złożenia wniosku i ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego
w  roku szkolnym …………………….

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

(miejscowość i data) (podpis osoby upoważniającej)

*właściwe podkreślić

VII. WYPEŁNIA ORGAN REALIZUJĄCY

Lp. Imię i nazwisko Źródło dochodu Wysokość dochodu
1
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2

3
4
5
6
7
8

Razem:

1) Ogółem w miesiącu .................................................... rodzina uzyskała dochód w kwocie zł
..................................

2) Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę wyniósł ............................. zł

................................................................... ......................................................

(miejscowość, data ) (podpis osoby ustalającej dochód)
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Załącznik nr 2

do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Baćkowice

WNIOSEK
O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO

I. DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK:

Nazwisko i imię
PESEL
Adres zamieszkania Poczta ( kod )

Nr tel. kontaktowego Stopień pokrewieństwa w stosunku do ucznia
(słuchacza)

Składam wniosek o przyznanie w roku szkolnym ……………………….. zasiłku szkolnego dla:

II. DANE UCZNIA, DLA KTÓREGO UBIEGAM SIĘ O ZASIŁEK SZKOLNY:

Nazwisko i imię PESEL

Data urodzenia Imiona rodziców

Adres zamieszkania Poczta (kod)

Nazwa szkoły, do której uczeń/słuchacz uczęszcza
(klasa)

Adres szkoły

III. WNIOSKOWANA FORMA ZASIŁKU SZKOLNEGO

Lp. Rodzaj formy zasiłku szkolnego TAK NIE
1 Świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków

związanych z procesem edukacyjnym (wskazać
rodzaj wydatków)

2 Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym
(wskazać nazwę rzeczy, będących przedmiotem
pomocy)

IV. DANE O CZŁONKACH RODZINY POZOSTAJĄCYCH WE WSPÓLNYM GOSPODARSTWIE
DOMOWYM

Lp. Imię i nazwisko Stopień
pokrewieństwa

Data
urodzenia

Miejsce pracy - nauki

1
2
3
4
5
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6
7
8

V. UZASADNIENIE WNIOSKU:

opisać zdarzenie losowe (nagłe wystąpienie m.in. następujących okoliczności: wypadek, ciężka
choroba, utrata pracy, nagła izolacja lub śmierć rodzica/opiekuna prawnego, klęska żywiołowa),
powodujące trudną sytuację materialną:

……………………………………………………………………………………...……

………………………………………………………………………………...…………

………………………………………………………………………………..………….

………………………………………………………………………………..……….…

………………………………………………………………………………..……….…

…………………………………………………………………………………….……..

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

VI. OŚWIADCZENIA

1. Oświadczam, że dane podane we wniosku są zgodne z prawdą.

2. Oświadczam, że zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał zasiłek szkolny, o ustaniu
przyczyn, stanowiących podstawę przyznania zasiłku szkolnego.

3. Jestem świadomy(a), że należności z tytułu nienależnie pobranego zasiłku szkolnego podlegają ściągnięciu
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

4. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych osobowych
zawartych w niniejszym wniosku dla potrzeb realizacji programu stypendialnego.

.................................................................................

/data i podpis wnioskodawcy/

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że znana jest mi treść art. 233 § 1 Kodeksu karnego o odpowiedzialności karnej za podanie
nieprawdziwych danych lub zatajenie prawdy. Własnoręcznym podpisem potwierdzam prawdziwość danych
zawartych we wniosku stypendialnym.

.................................................................................

/data i podpis wnioskodawcy/

Art.233. 

§ 1. Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do
lat 3; § 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień
uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania lub odebrał od niego przyrzeczenie.

UPOWAŻNIENIE
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Zgodnie z art. 33 KPA ja ……………………………………………………………………….

(imię, nazwisko pełnoletniego ucznia/słuchacza)

upoważniam moją matkę / ojca* ………………………………………………………………..

( imię i nazwisko upoważnionego rodzica )

*właściwe podkreślić

legitymująca/y się dowodem osobistym Nr …………………………………… do występowania jako
pełnomocnik w moim imieniu w sprawie złożenia wniosku i ubiegania się o przyznanie zasiłku szkolnego w 
roku szkolnym …………………….

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

(miejscowość i data) (podpis osoby upoważniającej)

VII. WYPEŁNIA ORGAN REALIZUJĄCY

Lp. Imię i nazwisko Źródło dochodu Wysokość dochodu
1

2

3
4
5
6
7
8

Razem:

................................................................... ......................................................

(miejscowość, data ) (podpis osoby ustalającej dochód)
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Uzasadnienie

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest niezbędne do usprawnienia procedury przyznawania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Baćkowice.
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