Załącznik nr. 1 do Regulaminu udzielania
Pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Radzanów

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym
na rok szkolny ……………………….
w formie: stypendium szkolne / zasiłek szkolny ( podkreślić właściwe)
*W przypadku ubiegania się o zasiłek szkolny należy wypełnić tylko formularz wniosku

Do Wójta Gminy Radzanów
1. Dane wnioskodawcy

Tel. kontaktowy:

Imię i Nazwisko
Adres
zamieszkania
Nazwa banku i numer rachunku bankowego na które należy przekazać zwrot poniesionych wydatków ( w
przypadku zasiłku szkolnego przekazanie przyznanego świadczenia):

wniosek składa (właściwe podkreślić):
rodzic ucznia-prawny opiekun / pełnoletni uczeń / dyrektor szkoły lub placówki do której uczęszcza uczeń

2. Dane osobowe uczniów
L.p.

Imię i nazwisko

Adres
zamieszkania

PESEL

nazwa szkoły/klasa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7

3. Informacja o otrzymywanych innych stypendiach o charakterze socjalnym (należy podkreślić właściwe)
Nie
Uczeń otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków Tak

publicznych

4. Wnioskowane formy pomocy: (wniosek może być udzielony w jednej lub kilku formach)
(należy zaznaczyć spełniane kryteria stawiając znak X)

 całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, wykraczających poza zajęcia
realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych
poza szkołą;
 pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności refundacja zakupu podręczników,
pomocy naukowych, przyborów szkolnych itp.; wymienione w § 7 regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zam. na terenie G. Radzanów
 całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania

5. Czy w rodzinie występuje (zaznaczyć właściwe )
- bezrobocie ,  - niepełnosprawność ,  - długotrwała, ciężka choroba, -wielodzietność,
 - brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,  - rodzina jest niepełna, 
- alkoholizm,  - narkomania,  - wystąpiło zdarzenie losowe (jakie) ……….....
…………………………………………………………………………………………………...
6. Oświadczenie o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym:
L.p.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Stopień pokrewieństwa
w stosunku do ucznia

Miejsce pracy/nauki

7. Źródła dochodu wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym

l.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Rodzaj dochodu

Zaznaczyć właściwe
TAK
NIE

Wynagrodzenie za pracę
Świadczenie rodzinne, pielęgnacyjne
Emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne, w tym również
zagraniczne, świadczenia przedemerytalne
Stałe zasiłki z pomocy społecznej
Dodatek mieszkaniowy
Alimenty i świadczenia alimentacyjne
Zasiłek dla bezrobotnych
Dochody z gospodarstwa rolnego
Dochody z działalności gospodarczej
Pobierane stypendia o charakterze socjalnym ze środków
publicznych
Inne dochody (jakie) :

11
*Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów
OŚWIADCZENIE
1. Ja niżej podpisany/a uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 i 2 Kodeksu
Karnego za składanie fałszywych zeznań lub zatajenie prawdy zagrożonych karą pozbawienia
wolności do lat 3 składam stosowne do art. 75 § KPA w brzmieniu :” Jeżeli przepis prawa nie
wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia
właściwego organu administracji , organ administracji publicznej odbiera od strony, na jej wniosek ,
oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania”, iż utrzymuję się z
dochodów zgodnie
z załączonymi dokumentami.
2. Zobowiązuje się również niezwłocznie powiadomić Wójta Gminy Radzanów o ustaniu przyczyn,
które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Urząd
Gminy w Radzanowie, Pl. Piłsudskiego 26, 06-540 Radzanów w celu wypełnienia obowiązków
prawnych ciążących na Urzędzie Gminy w Radzanowie
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu
sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych
prawie ich poprawiania.

………………………………
Miejscowość, data

……………………………….
podpis wnioskodawcy

ADNOTACJE ORGANU ROZPATRUJĄCEGO WNIOSEK
miesięczny dochód na 1 członka
rodziny
liczba osób kwalifikujących się do
stypendium
liczba osób nie kwalifikujących
się
kwota przyznana stypendium na
1 ucznia
kwota ogółem

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Kosiorek
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