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/PROSIMY WYPEŁNIAĆ WNIOSEK DRUKOWANYMI LITERAMI/ 

Do Wójta Gminy Gózd 
 

Wniosek 
o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017 

 

WNIOSKODAWCA*
1
 ................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................ 
(imię i nazwisko wnioskodawcy, dokładny adres, telefon kontaktowy ) 

 

1. Dane ucznia/słuchacz ubiegającego się o stypendium 
1. Imię i nazwisko  …………………………………………………………………………………………. 

2. Imiona rodziców ………………………………………………………………………………………… 

2. Data urodzenia ………………………………… 3. PESEL ……………………………………………. 

3. Imiona rodziców ………………………………………………………………………………………… 

4. Miejsce zamieszkania …………………………………………………………………………………… 

(zameldowanie ucznia na terenie Gminy Gózd potwierdzone poświadczeniem o zameldowaniu wydanym przez Referat Ewidencji Ludności i Dowodów osobistych w Urzędzie Gminy Gózd)  

 

5. Szkoła/kolegium ………………………………………………………………………………………… 

Adres szkoły/kolegium ……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………… klasa …………………………………. 

2. Uzasadnienie wniosku- sytuacja społeczna w rodzinie ucznia  
Lp. W rodzinie występuje (właściwe zaznaczyć) charakterystyka problemu 

1. □ Trudna sytuacja materialna  

2. □ Bezrobocie 

3. □ Niepełnosprawność  

4. □ Ciężka lub długotrwała choroba 

5. □ Wielodzietność 

6. □ Brak umiejętności wykonywania funkcji opiekuńczo- wychowawczej 

7. □ Alkoholizm 

8. □ Narkomania  

9. □ Rodzina jest niepełna 

10. □ Zdarzenie losowe (jakie) 

11. □ Inne (jakie) 

12. □ Nie występuje żadne z powyższych  

 

3. SYTUACJA RODZINNA UCZNIA: 

1. Liczba osób w rodzinie
*2

  ……....... , w tym rodzeństwo ucznia w wieku poniżej 24 roku  życia:............ 

2. Źródła oraz kwota miesięcznego dochodu (netto)
*3

 rodziny uzyskanego w miesiącu  poprzedzającym  

   miesiąc złożenia wniosku tj, w sierpniu 2016 r. 

- wynagrodzenie ze stosunku pracy    zł 

- działalność gospodarcza wykonywana osobiście ( w tym umowy o działo i zlecenia)  zł 
- dochody z gospodarstwa rolnego   zł 
- emerytura- renta, renta strukturalna,  renta socjalna  zł 
- świadczenia rodzinne : 

    a) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego                                           

    b) zasiłek pielęgnacyjny                                                                                           

    c) świadczenie pielęgnacyjne                       

 

…………zł 

…………zł 

…………zł 
-  zasiłek dla bezrobotnych       zł 
-  zasiłki z pomocy społecznej      zł 
-  inne dochody     zł 
- pobierane inne stypendia o charakterze socjalnym  zł 
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- wynagrodzenie ze stosunku pracy    zł 
       (jakie, wymienić ...........................................................) 

   

Dochód miesięczny w rodzinie wyniósł  

 

zł 
      (wyżej wymienione dochody należy potwierdzić dokumentami wymienionymi w pouczeniu do wniosku) 

 

3.  Dochód miesięczny (netto) na 1 osobę w rodzinie wynosi  .................................. zł 
                                                   

    (sumę dochodów należy podzielić przez liczbę osób w rodzinie) 

4.  Wnioskowana forma/wnioskowane formy stypendium szkolnego inne niż forma świadczenia  

    pieniężnego, jaka/jakie : 

       1. ..................................................................................................................................., 

       2. ..................................................................................................................................., 

       3. ................................................................................................................................... 

 

5. Świadomy/a  odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że: 

     a)  powyższe dane są prawdziwe, 

     b)  zapoznałem się z warunkami uprawniającymi do stypendium szkolnego, 

     c) niezwłocznie powiadomię Urząd Gminy w Goździe o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę 

przyznania stypendium szkolnego. 

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku przez Urząd Gminy        

w Goździe dla potrzeb stypendium szkolnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.z 2015 poz.1309 z późn.zm). 

  

                                                                                                     

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

                                                                                         (podpis osoby ubiegającej się o stypendium
*4

) 

Gózd, dnia ………………2016 r. 

Do wniosku załączam: 

1. .............................................................. 

2. ............................................................. 

3. ............................................................. 

4. ............................................................ 

5. ............................................................ 

 

POUCZENIE 
*1 Wniosek mogą złożyć :  rodzice ucznia ; prawni opiekunowie, pełnoletni uczeń; dyrektor szkoły/kolegium 

*2  Uwzględnić wszystkie osoby zamieszkałe we wspólnym gospodarstwie domowym, 

*3 Dochód umożliwiający ubieganie się o stypendium szkolne jest to miesięczny dochód rodziny w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia 

wniosku nie przekraczający w przeliczeniu na osobę kwoty 514 zł (netto), 

*4  W przypadku osoby niepełnoletniej podpisuje jeden z rodziców lub prawny opiekun dziecka, a w przypadku osoby pełnoletniej osoba ubiegająca 

się o stypendium. 

 
7. Opinia dyrektora szkoły/kolegium   

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

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

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

 

..................................                                                             .............................................................. 
         (miejscowość, data)                                                                                                                                       (podpis dyrektora) 

 

8. Adnotacje komisji: 
…………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

Gózd, dnia .......................................                                               .................................................................. 

              
(podpis przewodniczącego komisji) 
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(pieczęć zakładu pracy) 

      Załącznik Nr 1 

                       

 

 

ZAŚWIADCZENIE O ZAROBKACH 
(wydane dla potrzeb ubiegania się o stypendium szkolne) 

 

 
Zaświadcza się, że Pan/Pani …................................................................................................................ 

 

Zamieszkały/a …......................................................................................................................................  

 

zatrudniony/a w wymiarze …................................................................................................................... 

 

za miesiąc …........................... 2016 r. poprzedzający złożenie wniosku/ m-c złożenia wniosku*) 

otrzymał/a następujące dochody : 

 

DOCHÓD BRUTTO …............................................................................................................... 

 

POTRĄCENIA : 
 

Składki na ubezpieczenie : 

Emerytalne …........................................................................ 

Rentowe …............................................................................ 

Chorobowe …........................................................................ 

 

Zaliczka na podatek dochodowy …...................................... 

 

Składka zdrowotna …........................................................... 

 

DOCHÓD NETTO ….................................................................................................................. 

 

ZASIŁKI : 

 

Inne zasiłki ….......................................................................... 

 

Inne dochody np. dodatek mieszkaniowy, otrzymywane alimenty (bez jednorazowych pieniężnych 

świadczeń socjalnych oraz świadczeń w naturze) …............................................................................ 

 

Alimenty potrącane ….............................................................. 

 

                                                                                                                                                                   

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

                                                       (data, podpis i pieczęć wystawiającego zaświadczenie)     

 

 

        

--------------------------------------------- 

*) właściwe podkreślić                                                                           
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  Załącznik Nr 2 

 

………………………………………………                        Gózd, dnia …....................20….. r.                  

(imię i nazwisko) 

 

……………………………………………… 

(adres zamieszkania) 

 

……………………………………………… 

(adres zameldowania) 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  *) 
 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 
1
 

 

Oświadczam, co następuje : 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 
1
 Świadomy odpowiedzialności karnej z art.233 § 1 Kodeksu Karnego : 

„Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu 

prowadzonmy na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia 

wolności od 6 miesięcy do lat 8.” 

 

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

                              (czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------- 

*) w sytuacjach, których nie można udokumentować oraz w przypadku nieposiadania gruntów lub 

gospodarstwa rolnego        
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Załącznik Nr 3 

 

                                                                                                                  Gózd, dnia  ....…………… 20…..r.  

 

 

OŚWIADCZENIE 

 
 Wypełnia osoba prowadząca działalność gospodarczą na zasadach określonych  

w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 

fizyczne. 

 
Ja, niżej podpisany(a)………………………………………………………………………………………… 

ur. …………………………………zam. ……………………………………………………………………. 

gmina ……………………………woj. ……………………………………………………………………… 

legitymujący(a) się dowodem osobistym seria/nr …………………………………………………………… 

wydanym przez  …………………………………………………………………………………………….. 

uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za fałszywe zeznanie nieprawdy 

lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą na zasadach 

określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne (ryczałt ewidencjonowany/ karta podatkowa *)  i w miesiącu 

poprzedzającym złożenie wniosku/ miesiącu złożenia wniosku *)  uzyskałem dochód miesięczny (netto) 

w wysokości :  

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

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

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

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

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

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

Słownie……………………………………………………………………………………………………… 

 

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

                                                                              (czytelny podpis) 

 

*) właściwe podkreślić                                                


