WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Koziegłowy
na rok szkolny 2016/2017
Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z późn. zm)

Dane wnioskodawcy:
Nazwisko i imię

Rodzic/opiekun prawny

Pełnoletni uczeń

Adres zamieszkania

Stan cywilny

PESEL

Telefon kontaktowy

1. DANE UCZNIA
Nazwisko i imię ucznia

Data urodzenia

PESEL

Adres zamieszkania

2. INFORMACJA O SZKOLE
Nazwa Szkoły
Typ Szkoły
Adres
Klasa do której uczeń uczęszcza
Czy klasa maturalna?

3. KRÓTKIE WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE SYTUACJI MATERIALNEJ W RODZINIE
…................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
…..................................................
(podpis wnioskodawcy)

4. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW CZŁONKÓW RODZINY
w skład rodziny wchodzą:
Lp.

Imię i nazwisko

Data urodzenia
Stopień pokrewieństwa

Status zawodowy
Miejsce pracy/nauki

Źródło dochodu

Wysokość dochodu netto

1

2

3
4

5

6

7
8

Dochód łączny netto:
,

Informacja o dochodach wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym w miesiącu poprzedzającym
miesiąc złożenia wniosku. Rodzina składa się z _______________osób, tworzących wspólne gospodarstwo domowe.
Łączny miesięczny dochód netto gospodarstwa domowego wynosi_______________________zł. Średni miesięczny dochód netto na osobę w
rodzinie wynosi__________________zł. Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, ze informacje
są zgodne ze stanem faktycznym
Koziegłowy,…..........................................................
(data i podpis wnioskodawcy)

5. FORMA REALIZACJI PRZYZNANEGO ŚWIADCZENIA
w przypadku przyznania stypendium szkolnego zwrot odpowiednio udokumentowanych kosztów nastąpi w drodze przelewu na wskazany przez wnioskodawcę rachunek
bankowy lub w formie wypłaty gotówkowej.

Wnoszę o przekazywanie świadczeń finansowych związanych z otrzymaniem stypendium na rzecz wnioskodawcy jak
również na rzecz mojego syna/ córki na poniższy rachunek bankowy:

Nr rachunku____________________________________________________________________________
Nazwa banku:___________________________________________________________________________
….........................................
Data, podpis wnioskodawcy

Wnoszę o przekazywanie świadczeń finansowych do kasy w Banku Spółdzielczym
….........................................
Data, podpis wnioskodawcy

6. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
Ja niżej podpisany/a świadomy/a i uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997
r. Kodeks Karny(Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) o składanie fałszywych zeznań lub zatajeniu prawdy oświadczam, że
wszystkie powyższe dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą.
•

Ja niżej podpisany/a świadomy/a i uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks Karny(Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) o składanie fałszywych zeznań lub zatajeniu prawdy, składam stosowne do art 75
§ 2 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” oświadczenie, iż utrzymuję się z dochodów zgodnie z
przedstawionymi dokumentami.

•

Zobowiązuję się – zgodnie z art. 90o ustawy z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty ( Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z późn.
Zm.) niezwłocznie informować organ przyznający stypendium o wszelkich zmianach okoliczności oraz o ustaniu przyczyn
będących podstawą do przyznania na mój wniosek stypendium szkolnego.

•

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych( tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn.
zm.) wyrażam zgodę na wykorzystywanie danych zawartych we wniosku do realizacji programu przyznawania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendia szkolne. Zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie wglądu do danych
osobowych, ich poprawiania i kontroli ich przetwarzania.
__________________________
Miejscowość i data

_______________________________________
Podpis wnioskodawcy- ucznia pełnoletniego,
rodzica lub opiekuna prawnego ucznia małoletniego

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia i oświadczenia o wysokości dochodów oraz inne dowody i dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodu:
1.
2.
3.
4.

zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia netto za m-c poprzedzający złożenie wniosku.
Nakaz płatniczy za 2016r., lub zaświadczenie z innej gminy o wysokości posiadanego areału w hektarach przeliczeniowych.
Dowód opłacania składki KRUS za bieżący kwartał.
W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oryginał zaświadczenia wydany przez naczelnika
właściwego urzędu skarbowego o rodzaju prowadzonej działalności:

* na zasadach ogólnych i w formie uproszczonej
• zaświadczenie naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania, okresie prowadzenia
działalności oraz wysokości dochodu uzyskanego
z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym,
- dokument potwierdzający opłacanie składek ZUS
* w formie zryczałtowanego podatku dochodowego:
- zaświadczenie naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania, okresie prowadzenia działalności
- oświadczenie o osiągniętym dochodzie netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
- dokument potwierdzający opłacanie składek ZUS
* w formie karty podatkowej:
- decyzja o ustaleniu wysokości karty podatkowej,
–
oświadczenie o osiągniętym dochodzie netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
5.
6.
7.
8.

zaświadczenie z Urzędu Pracy o wypłacanym zasiłku dla bezrobotnych lub o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy.
odcinek renty/emerytury/ świadczenia przedemerytalnego otrzymywanego z ZUS/KRUS
zaświadczenie ze szkoły (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych)
Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w m-cu poprzedzającym
złożenie wniosku dla osób pełnoletnich niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy.
9. Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych lub innych
dochodów niepodlegających opodatkowaniu.
10. Wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów albo zaświadczenia komornika za rok poprzedzający złożenie
wniosku lub złożone pod odpowiedzialnością karną, oświadczenie dotyczące powyższych faktów.
11. Inne...........................................................................................................................................................................................

