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ZARZĄDZENIE NR V/754/2010
WÓJTA GMINY BARANÓW

z dnia 26 sierpnia 2010 r.

w sprawie określenia wzoru i terminu składania wniosków u udzielanie pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym. 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 
1591 ze zm.) w związku z uchwałą Nr XLVII/390/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 18 czerwca 2010 roku 
w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Baranów" (Dz.Urz. Woj. Lubel. z 2010r. Nr 92, poz. 1694), - zarządzam, co 
następuje: 

§ 1. Okreslam wzór wniosku o udzielenie stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Baranów stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium, o którym mowa w § 1 ustalam na: 

1) dzień 15 września 2010 roku dla uczniów szkół, 

2) dzień 15 października 2010 roku dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków 
obcych i kolegiów pracowników służb społecznych. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi merytorycznemu UG Baranów wykonującemu zadania 
związane z realizacją pomocy materialnej dla uczniów. 

§ 4. Zaqrzadzenie podlega rygorowi publikacji na tablicy informacyjnej UG Baranów, stronie intetrnetowej 
Gminy Baranów oraz w siedzibach szkół prowadzonych przez Gminę Baranów. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 



..................................................   ................................,  .......................... 
imię i nazwisko wnioskodawcy (rodzica,    miejscowość       data 
opiekuna, pełnoletniego ucznia)     
 

.................................................. 
adres wnioskodawcy 
 

................................................... 
telefon 
 
 
 

       Wójt  Gminy Baranów 
        
 
 
 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego / zasiłku 

w roku szkolnym ……………… 
 
I. Dane ucznia i jego rodziców 

nazwisko ucznia   

imiona ucznia  

PESEL            

nazwisko i imię ojca  

nazwisko i imię matki  

 

Miejsce  zamieszkania  ucznia 
Ulica miejscowość 

kod pocztowy poczta województwo 
 

II. Informacje o szkole, do której uczęszcza uczeń 

Nazwa szkoły  
/ kolegium 

 

adres  

klasa  

 

III. Pożądana forma stypendium szkolnego (zaznaczyć znakiem X jedną lub kilka form) 

......całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,              

w tym wyrównawczych - korepetycjach, zajęciach dodatkowych, pod warunkiem, że 

wykraczają one poza realizowane w szkole w ramach planu nauczania a także udziału 

w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą; 

 Zajęcia dydaktyczne, które będą opłacane ze stypendium (podać rodzaj zajęć) ……… 

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

prowadzone przez (nazwa i adres podmiotu prowadzącego zajęcia) …………………..……. 



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

......pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup 

podręczników, słowników, programów komputerowych i innych pomocy naukowych, 

……..pomoc rzeczowa w postaci zwrotu zakupu stroju i obuwia sportowego – nie częściej 

niż raz w roku szkolnym, tornistra (plecaka), przyborów szkolnych; 

…….całkowitego lub częściowego zwrotu kosztów związanych z pobieraniem nauki poza 

miejscem zamieszkania – dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy 

kolegiów; 

……świadczenia pieniężnego ( należy podać uzasadnienie)…………………….................................. 

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

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

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

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

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

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

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

 

IV. Dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej 

Okoliczności występujące w rodzinie (zaznaczyć znakiem X):

bezrobocie - ….. 

niepełnosprawność - ….. 

ciężka lub długotrwała choroba - ….. 

wielodzietność - …..  

brak umiejętności wypełniania funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych - …… 

alkoholizm - …… 

narkomania  - ….. 

rodzina niepełna - …. 

wystąpiło zdarzenie losowe - …... 

niskie dochody na osobę w rodzinie - 

inne – jakie? ………………………………………… 

………………..……………………………………………

..…………………………………………………………… 

 

V. Oświadczenia 
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych                 

w formularzu do realizacji programu stypendialnego zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) 

 
2. Oświadczam, że uczeń otrzymuje / nie otrzymuje (niepotrzebne skreślić) stypendium 

o charakterze socjalnym ze środków publicznych, w wysokości  
 



.................... zł,  słownie: .................................................................................... (należy dołączyć 

dokument potwierdzający otrzymywanie w/w stypendium) 

 
3. Stypendium (zaznaczyć znakiem X) 

odbierać będę osobiści w Urzędzie Gminy Baranów - ……. 

proszę przekazać na rachunek w banku …………………………………….... 

 …………………………………………………………………………………………. 
 (podać nazwę i adres banku oraz numer rachunku bankowego) 

4. Oświadczam, że w skład mojej rodziny wchodzą niżej wymienione osoby, a ich 

dochody w miesiącu …….…..……….. (tj. w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku) 

wyniosły łącznie …………….……….. zł, wg poniższego zestawienia, co potwierdzam  

załączonymi  zaświadczeniami  lub  oświadczeniami: 

Lp. Imię i nazwisko Stopień 
pokrewieństwa 

Wysokość 
dochodu* 

Potwierdzenie 
dochodu 

1.  wnioskodawca   

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

* Do dochodu zaliczyć należy: 
• dochód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, 
• dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym 

podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągane przez osoby fizyczne, 
• inne dochody nie podlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym 

od osób fizycznych (np.: praca za granicą, gospodarstwo rolne, alimenty, stypendia, 

świadczenia rodzinne i z pomocy społecznej, dodatek mieszkaniowy, itp.)  

 
5. Oświadczam, że …………………..…………………. pracuje za granicą i osiąga tam 

dochody / nikt z członków rodziny nie pracuje za granicą i nie osiąga            z tego 

tytułu dochodów (niepotrzebne skreślić). 

 
6. Świadomy(a) odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 ustawy            z 

dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 533 ze zm.)  

o składaniu fałszywych zeznań oświadczam, że powyższe dane są zgodne  

z prawdą. 

 
………………………….. 

                                                                                                                                                              (podpis) 



VI. Załączniki 

Do wniosku dołączam następujące dokumenty: 

1. Opinię Dyrektora Szkoły ………………………………………………………………… 

2. Dokumenty o wysokości dochodów  -  ……. szt. 

3. Dokumenty potwierdzające wydatki wynikające z potrzeb edukacyjnych - ….. szt. 

4. ……………………………………………………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………………………………………… 

Informacje 

 

1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się:  
• do dnia 15 września danego roku szkolnego dla uczniów,  
• do dnia 15 października danego roku szkolnego dla słuchaczy kolegiów 

nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów 
pracowników służb społecznych. 

 
2. Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń otrzymujący stypendium szkolne są obowiązani 

niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium,                 o ustaniu 
przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. 

 
3. Dochód umożliwiający ubieganie się o stypendium szkolne stanowi dochód rodziny 

w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się prowadzącej 
odrębne gospodarstwo domowe, nie przekraczający kwoty 351 zł netto miesięcznie 
(zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.           o pomocy 
społecznej – Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) ustalony na zasadach  określonych  
w  art. 8  ust. 3 – 13  cytowanej  powyżej  ustawy. 

 
4. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego 

złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek 
został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi 
inaczej, pomniejszoną o: 
1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, 
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym 

ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne 
określone w odrębnych przepisach, 

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 
 
5. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny               w 

wysokości 207 zł. 
 
6. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalności gospodarczą, 

zaświadczenie o dochodach, zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej wydaje 
naczelnik właściwego urzędu skarbowego. 

 
7. Do wniosku należy dołączyć: 



1) zaświadczenia lub oświadczenie o uzyskanych dochodach za miesiąc 
poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (np. wniosek złożony we wrześniu          
- dochody za sierpień), lub inny dokument potwierdzający dochód (np. nakaz 
płatniczy, odcinek z emerytury lub renty, decyzja lub zaświadczenie                      
o wysokości świadczeń rodzinnych lub dodatku mieszkaniowym, itp.),  
W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina 
korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy zamiast zaświadczenia                  o 
wysokości dochodu przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu                      ze 
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, 

2) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, jeżeli któraś z osób w rodzinie jest 
zarejestrowana jako bezrobotna z prawem bądź bez prawa do zasiłku, 

3) opinię Dyrektora Szkoły. 
 


