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Termin składania wniosków do 15 września 2018 
                                                                         
Nr wniosku.  Ośw.4462.           .2018 

 
Wójt Gminy Somonino 
ul. Ceynowy 21 
83-314 Somonino 

 

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
 Stypendium szkolne na rok szkolny 2018/2019 

   
1. Wnioskodawca……………………………………………….....................................................................................     
(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna, pełnoletniego ucznia, adres; nazwa szkoły w przypadku, gdy 
wnioskodawcą jest dyrektor) 

2. Imię i nazwisko ucznia/ słuchacza ………………….......................................................................................     

2. Data i miejsce urodzenia ucznia/ słuchacza …………………........................................................................  

3. PESEL ……………………………………………………….…………………........................................................................  

4. Adres zamieszkania ucznia/ słuchacza ……...…………………........................................................................  

                                                                             (miejscowość, ul. nr domu, kod pocztowy, poczta) 

4. Adres stałego zameldowania ucznia/ słuchacza ……...………………….........................................................  

                                                                             (miejscowość, ul. nr domu, kod pocztowy, poczta) 

6. Nazwa i adres szkoły ……...………………….................................................................. klasa………………………  

7. Dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej 

Trudna sytuacja materialna wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy 
występuje: /wybrane uzasadnienie zaznaczyć i określić szczegółowo/ 

□ bezrobocie ...................................................................................................................................... 

□ niepełnosprawność ......................................................................................................................... 

□ ciężka i długotrwała choroba .......................................................................................................... 

□ wielodzietność ................................................................................................................................ 

□ brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych.............................................. 

□ alkoholizm i narkomania ................................................................................................................. 

□ rodzina niepełna ............................................................................................................................. 

□ wystąpiło zdarzenie losowe ............................................................................................................ 

□ inne ................................................................................................................................................. 

8. Pożądana forma świadczenia pomocy materialnej inna niż forma pieniężna (wybraną formę określić 

szczegółowo w wykropkowanym miejscu) 

 
□  całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych (w tym wyrównawczych  

wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania oraz udział w zajęciach edukacyjnych 
organizowanych poza szkołą) 

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

□  pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym (w tym: w szczególności zakup  pomocy naukowych) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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□  całkowite  lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 
zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, 

nauczycielskich kolegiów  języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych) 

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

9. Sytuacja rodzinna ucznia: 

Liczba osób w rodzinie         ….......................................        

Źródła oraz kwota miesięcznego dochodu /netto/ wszystkich osób pozostających we wspólnym 
gospodarstwie domowym, uzyskanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku oraz  dokumenty 
potwierdzające dochody: 

1. wynagrodzenie ze stosunku pracy ……………………………….….................................................................. zł 
(zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy 
od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie społeczne, alimentów lub oświadczenie o 
dochodach) 

2. emerytura, renta, renta strukturalna, renta rodzinna …….................................................................. zł 
(odcinek renty – emerytury lub aktualna decyzja lub oświadczenie) 

3. renta socjalna  ………………………………………………………………................................................................... zł 
(odcinek od renty lub aktualna decyzja lub oświadczenie) 

4. świadczenie/zasiłek przedemerytalny …………………………….................................................................. zł 
(odcinek od wypłaty lub aktualna decyzja  lub oświadczenie) 

5. działalność gospodarcza  …………………………………………….….................................................................. zł 
(zaświadczenie określające formę opodatkowania z urzędu skarbowego, oświadczenie) 

6. świadczenia rodzinne …....................................................................................................................... zł 

- zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego ………………………………………………………….. zł 

           - zasiłek pielęgnacyjny  …..........................................................................................................  zł 

           - świadczenie pielęgnacyjne …..................................................................................................  zł 

           - dodatek  z tytułu opieki nad dzieckiem/zasiłek wychowawczy................................................ zł 
(zaświadczenie lub decyzje organu przyznającego świadczenia pieniężne o charakterze stałym lub okresowym lub  odcinek 
wypłaty lub oświadczenie) 

7. zasiłek dla bezrobotnych   …............................................................................................................... zł 
(zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy lub oświadczenie) 

8. zasiłki lub świadczenia z pomocy społecznej   ….................................................................................. zł 
(zaświadczenie z zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej lub oświadczenie) 

9. alimenty     …....................................................................................................................................... zł 
(kopię odpisu wyroku sądowego zasądzającego alimenty lub kopię odpisu protokołu posiedzenia  zawierającego treść ugody 
sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku 
uzyskania alimentów niższych niż zasądzone oraz zaświadczenie komornika  o całkowitej lub częściowej bezskuteczności 
egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów) 

10. dodatek mieszkaniowy    …................................................................................................................ zł 
(zaświadczenie lub decyzja/ lub oświadczenie) 

11. wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia, umowy o dzieło .............................................................. zł 
(zaświadczenie o wysokości zarobków po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na 
ubezpieczenie społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne lub oświadczenie) 

12. wynagrodzenie uczniowskie /za praktykę …...................................................................................... zł 
(zaświadczenie lub oświadczenie) 

13. gospodarstwo rolne – ilość ha przeliczeniowych     ..............  x 288,- zł =......................................... zł 
(zaświadczenie o ilości hektarów przeliczeniowych lub aktualny nakaz płatniczy) 
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14. inne dochody nie podlegające opodatkowaniu     ............................................................................ zł 
(oświadczenie np. z tytułu pracy dorywczej, pracy zza granica, dochód za wynajem mieszkania, itp./ 

15. stypendia socjalne lub naukowe   ..................................................................................................... zł 
(decyzję, zaświadczenie lub oświadczenie) 

 
W przypadku, gdy rodzina ucznia/słuchacza korzysta  ze świadczeń  pomocy społecznej wystarczy 
przedłożyć zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z miesiąca poprzedzającego złożenie 
wniosku. 
 
Łączny dochód miesięczny netto w rodzinie wyniósł                  …………………………………………….zł 

Miesięczny dochód netto na 1/osobę w rodzinie wynosi        …………………………………………….zł 

 
 

Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej wnioskodawcy.  
We wspólnym gospodarstwie domowym pozostają następujące osoby: 

 
L.p. 

Imię i nazwisko Data urodzenia Pokrewieństwo Miejsce pracy/ nauki 
Wysokość 

dochodu netto 

1   Wnioskodawca   

2      

3      

4      

5      

6      

7      

 
W przypadku, gdy któryś z w/w członków rodziny nie pracuje i nie jest zarejestrowany w Urzędzie 
Pracy wymaganym dokumentem jest oświadczenie tej osoby, że nie pracuje i nie osiąga dochodów . 
 
 
                                ………………………………………………… 
                         podpis wnioskodawcy 
 
 

11. Oświadczam, że zostałem  pouczony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych informacji. 

12. Oświadczam, że moje dziecko/ja nie/ otrzymuje/ę  inne/innego stypendium o charakterze 

socjalnym ze środków publicznych w kwocie .............................. zł. 

13. Oświadczam, że zostałam/łem poinformowana/ny o obowiązku niezwłocznego powiadomienia 

Wójta Gminy Somonino o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania  stypendium 

szkolnego. 

14. Świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1i 2 Kodeksu Karnego potwierdzam 

własnoręcznym podpisem prawidłowość danych zamieszczonych we wniosku. 

 
 

........................................ dnia .......................                             ............................................................ 
              (miejscowość)                                                                                                   (czytelny podpis wnioskodawcy) 
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15.  Opinia dyrektora szkoły/ kolegium ze wskazaniem konkretnych potrzeb ucznia 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

 
                                                                                                                                                                   

.................................................................................. 
                                                                                         (pieczęć szkoły  oraz podpis i imienna pieczątka) 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 
2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych 
osobowych przez Gminę Somonino. 

1. Administratorem danych osobowych jest GMINA SOMONINO z siedzibą w Somoninie, ul. Ceynowy 21, 
83-314 Somonino, ug@somonino.pl; 

2. W Gminie Somonino wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się 
pod adresem e-mail: iod@somonino.pl  

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze związanego m.in. przyznaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: 
a. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 
b. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
c. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 

5. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. c rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
o ochronie danych 

6. Odbiorcą danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym 
państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej; 

8. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji 
celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.  

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; 

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.  
12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania. 
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