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Załącznik Nr 2 

do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie  

Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski  

 

Aleksandrów Kuj., dnia .............................. 

 

Burmistrz Miasta  
Aleksandrowa Kujawskiego 

 

Wniosek  
o przyznanie stypendium szkolnego 

 
Wnioskodawca: ........................................................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko wnioskodawcy, dokładny adres, telefon kontaktowy, D.O. seria Nr) 

Nazwisko ucznia 

(słuchacza) 
  

Imiona  

Imię i nazwisko ojca  

Imię i nazwisko matki  

PESEL ucznia  

Adres miejsca zameldowania stałego 

Ulica i numer  
Miejscowość: Aleksandrów Kujawski 
Gmina: Miejska Aleksandrów Kujawski 

Kod pocztowy 87-700 Województwo: Kujawsko – Pomorskie 

Adres do korespondencji 

Ulica i numer  
Miejscowość: Aleksandrów Kujawski 
Gmina: Miejska Aleksandrów Kujawski 

Kod pocztowy 87-700 Województwo: Kujawsko – Pomorskie 

Informacja o szkole 

Nazwa i numer 

oraz adres szkoły  
 

1. Sytuacja rodzinna ucznia (uwzględnić wszystkie osoby spokrewnione lub niespokrewnione 

pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące)  
 

Lp. Imię i nazwisko Miejsce pra  -  nauki Stopień pokrewieństwa 
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2. Kwota miesięcznego dochodu (netto)
1)

 rodziny uzyskanego w miesiącu  

poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku 

2.1. Źródła oraz kwota miesięcznego dochodu ( netto ) rodziny uzyskanego w miesiącu 

      poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku  

1) wynagrodzenie ze stosunku pracy (netto)                                         .......................... zł  

2) działalność gospodarcza wykonywana osobiście na zasadach : 

a) ogólnych                                                                                               ......................... zł 

b) ryczałtu ewidencjonowanego                                                               ......................... zł 

3) dochody z gospodarstwa rolnego                                          ......................... zł 

4) emerytura/ renta/ renta strukturalna/ renta socjalna (netto )                        ......................... zł 

5) świadczenie rehabilitacyjne                                                                         ......................... zł 

6) świadczenia rodzinne: 

a) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego                ........................ zł 

b) zasiłek pielęgnacyjny                                               ........................ zł 

c) świadczenie pielęgnacyjne                                                        ........................ zł 

7) zasiłek dla bezrobotnych                                              ........................ zł 

8) zasiłki z pomocy społecznej                                                        ........................ zł 

9) alimenty                                              ........................ zł 

10) dodatek mieszkaniowy                                                                                 ........................ zł 

11)  inne dochody                                                          ........................ zł 

 

Łącznie                                      ......................... zł,  

Wyżej wymienione dochody należy potwierdzić zaświadczeniami o ich wysokości, odcinkiem 

pobranej emerytury /renty/, a w przypadku, gdy rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych                  

z pomocy społecznej, zaświadczeniem wydanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                 

w Aleksandrowie Kujawskim. 

 

2.2. Wydatki rodziny: alimenty świadczone na rzecz innych osób w miesiącu poprzedzającym 

złożenie wniosku wyniosły                                                                ......................... zł. ..... gr. 
 

Wyżej wymienione wydatki należy potwierdzić wyrokiem sądu lub zaświadczeniem.  

 

2.3. Świadoma(y) odpowiedzialności karnej za podanie nieprawidłowych danych 

oświadczam, że dochód miesięczny 
2)

  na 1 osobę w rodzinie wyniósł       ................................. zł. 
(Od sumy dochodów należy odjąć sumę wydatków i wynik podzielić przez liczbę osób wymienionych w II. pkt 2.) 

 

 

........................................................................ 
podpis wnioskodawcy 

3. Informacja o innych stypendiach o charakterze socjalnym ze środków publicznych pobieranych                

przez ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne 

Rodzaj otrzymywanego 

stypendium socjalnego  

Stypendium zostało 

przyznane na okres: 

Łączna kwota przyznanego  

stypendium wyniesie: 

 
 

  

 
 

  

 

Krótkie wyjaśnienie dotyczące trudnej sytuacji materialnej w swojej rodzinie oraz wskazanie potrzeb 

edukacyjnych ucznia (słuchacza): 
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach wynikających z przyznawania 

pomocy materialnej dla uczniów, ich udostępniania osobom trzecim oraz ich ewentualnego przetwarzania 

przez osoby trzecie w celach wynikających z przyznawania pomocy materialnej dla uczniów. 

 

......................................................………………………………….................................... 
data i czytelny podpis wnioskodawcy 

Proszę o przyznanie stypendium szkolnego.              

 

W przypadku przyznania stypendium szkolnego proszę:  

- o udzielenie stypendium w formie: (proszę zaznaczyć odpowiednią kratkę stawiając krzyżyk) 

 - całkowitego pokrycia udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, 

wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także 

udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,  

 - pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu 

podręczników, 

 - całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza 

miejscem zamieszkania, 

 - pieniężnej* 

 

- o przekazanie na konto: 

__ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ 
 

Do wniosku załączam (załączniki potwierdzające informacje podane przez wnioskodawcę w treści 

wniosku) : 

 

1) ..........................................................................................................................., 

2) ..........................................................................................................................., 

3) ..........................................................................................................................., 

4) ..........................................................................................................................., 

5) ..........................................................................................................................., 

6) ..........................................................................................................................., 

7) ..........................................................................................................................., 

8) ..........................................................................................................................., 

9) ..........................................................................................................................., 

10) ............................................................................................................................ 
 

Pouczenie:  

1. Wnioski nie zawierające potwierdzonego dochodu rodziny, jej faktycznego stanu osobowego,                 

nie mogą być rozpatrywane zgodnie z ustaleniami Regulaminu. 

2. Rodzice ucznia otrzymującego stypendium są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ,                    

który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium 

szkolnego. 

3. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią 

podstawę przyznania stypendium szkolnego. 

4. Należności z tytułu nienależnie pobrania stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie 

przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

 

 

 

Miejscowość ...................................... data......................................... 

 

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

czytelny podpis jednego z rodziców, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia 
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Objaśnienia: 

1) 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, pomniejszoną o: miesięczne obciążenie   

podatkiem dochodowym od osób fizycznych; składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym 

ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach; kwotę alimentów 
świadczonych  na rzecz innych osób. (art. 8. ust. 3 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.)) 

2)  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 514,00 zł. (netto). (art. 8. ust. 1. pkt 2. ustawy o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.)) 

 

WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE URZĘDU MIEJSKIEGO W ALEKSANDROWIE 

KUJAWSKIM ul. SŁOWACKIEGO 8 W TERMINIE DO DNIA 15 WRZEŚNIA.  

 

OPINIA KOMISJI STYPENDIALNEJ: 

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

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

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

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

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

 

KOMISJA: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aleksandrów Kujawski ...................................................... 


