
UCHWAŁA NR XXV/145/17
RADY GMINY LUBANIE

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Lubanie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2016 r., 
poz. 446, poz. 1579, poz. 1948 oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943, poz. 1954, poz. 1985, poz. 2169  oraz Dz. U. z  2017 r. 
poz. 60, poz. 949 i poz. 1292 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się "Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Lubanie” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Określa się wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały.

2. Określa się wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Określa się wzór oświadczenia dotyczącego refundacji kosztów poniesionych przez ucznia stanowiący 
załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XX/156/05 Rady Gminy Lubanie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia 
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Rolirad
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/145/17

Rady Gminy Lubanie

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie Gminy Lubanie

Rozdział 1.
Zasady ogólne

§ 1. 1. Regulamin określa wysokość, formy, tryb i sposób udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w 
rodzinie.

2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, słuchaczom i wychowankom szkół i 
placówek o których mowa w art. 90 b ust. 3 i ust. 4 ustawy o systemie oświaty.

§ 2. Regulamin obejmuje udzielenie pomocy o charakterze socjalnym w postaci:

1) stypendium szkolnego;

2) zasiłku szkolnego.

Rozdział 2.
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

§ 3. 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń mający zamieszkanie na terenie Gminy Lubanie znajdujący 
się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w 
rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak 
umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina 
jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

2. Stypendium szkolne może być udzielone:

1) w wysokości 80 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, jeżeli 
miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie jest większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 
pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz wystąpiła jedna z okoliczności wymienionych wart. 90 d ust. 1 ustawy 
o systemie oświaty;

2) w wysokości do 200 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, jeżeli 
miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie jest większa niż 200 zł oraz wystąpiły łącznie co 
najmniej dwie z okoliczności wymienionych w art. 90 d ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

3. Do miesięcznej wysokości dochodu nie wlicza się stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego, stypendium o 
charakterze motywacyjnym.

Rozdział 3.
Formy udzielania stypendium szkolnego

§ 4. 1. Stypendium szkolne może być udzielone uczniom w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów 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;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania 
uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów;

4) świadczenia pieniężnego.

2. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie, w zależności od potrzeb 
uczniów zamieszkałych na terenie gminy - zgodnie z katalogiem wydatków kwalifikowanych do stypendium 
szkolnego.
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3. Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie oryginałów 
dokumentów tj.:

1) imiennych faktur VAT;

2) imiennych rachunków;

3) biletów imiennych pieniężnych.

4. Data wystawienia dokumentu powinna zawierać się w okresie, na który stypendium zostało przyznane. 
Dokumenty za miesiące: lipiec i sierpień będą uwzględniane do rozliczania stypendium przyznanego od września 
kolejnego roku szkolnego. Miesiąc czerwiec również jest brany pod uwagę.

Rozdział 4.
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 5. 1. Wójt Gminy Lubanie przyznaje lub odmawia przyznania stypendium szkolnego w drodze decyzji 
administracyjnej.

2. Stypendium szkolne przyznawane jest:

1) na wniosek rodziców/opiekunów prawnych albo pełnoletniego ucznia, odpowiednio dyrektora szkoły, 
kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb 
społecznych lub ośrodka;

2) z urzędu.

3. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na dany rok szkolny uczniom uprawnionym do ubiegania się o 
stypendium szkolne, składa się w terminie od 1 września do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w 
przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów 
pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

4. Wniosek, o których mowa w § 5 ust. 3, składa się w Centrum Usług Wspólnych z siedzibą w Lubaniu, 87-
732 Lubanie 61.

5. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym zawiera w szczególności:

1) imię i nazwisko ucznia i jego rodziców;

2) miejsce zamieszkania ucznia;

3) dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej, w tym zaświadczenie albo oświadczenie o 
wysokości dochodów;

4) pożądaną formę świadczenia pomocy materialnej inną niż forma pieniężna.

6. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pomocy 
społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo 
oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

7. Oświadczenie, o których mowa w § 5 ust. 5 pkt 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej 
treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

8. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w 
danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków 
obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

9. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie 
terminu, o którym mowa w § 5 ust. 3, w szczególności w przypadku:

1) utraty dochodu przez osobę wchodzącą w skład gospodarstwa domowego;

2) długotrwałej choroby osoby składającej wniosek tj. rodzica, opiekuna prawnego ucznia, pełnoletniego ucznia;

3) śmierci rodzica lub opiekuna prawnego ucznia;

4) skutków klęski żywiołowej bezpośrednio dotyczących gospodarstwa domowego ucznia;

5) zmiany miejsca zamieszkania.
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§ 6. 1. Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne i inni wnioskodawcy są obowiązani niezwłocznie 
powiadomić organ wydający decyzję, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium 
szkolnego.

2. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę 
przyznania stypendium szkolnego.

3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

4. Na prośbę wnioskodawcy wójt  może umorzyć zwrot wydatków na udzielone stypendium szkolne w całości 
lub w części , jeżeli jego zwrot stanowiłby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłby skutki 
udzielanej pomocy, w szczególności w przypadku:

1) wypadków losowych np.: śmierć rodzica/opiekuna prawnego;

2) klęski żywiołowej.

§ 7. Wójt  w toku postępowania może zasięgnąć opinii ośrodka pomocy społecznej, dotyczącej sytuacji 
materialnej i rodzinnej uprawnionego do otrzymania stypendium szkolnego.

§ 8. 1. Udzielenie stypendium następuje na podstawie ostatecznej decyzji wójta, po przedłożeniu przez 
uprawnionego dokumentów – wymienionych w § 4 ust. 3 (opisanych w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 4 
do niniejszej uchwały), potwierdzających wydanie przyznanej kwoty stypendium na cele przewidziane w § 4 ust. 1 
pkt 1.

2. Niezłożenie dokumentów potwierdzających wydatek w terminie określonym w decyzji wójta w sprawie 
przyznania stypendium szkolnego skutkuje niewypłaceniem przyznanej decyzją kwoty.

3. Wypłata świadczeń w formie gotówkowej następuje w Centrum Usług Wspólnych w Lubaniu.

4. Udzielenie świadczeń może nastąpić w formie przelewu bankowego.

Rozdział 5.
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 9. 1. Zasiłek szkolny może być przyznawany na wniosek, a także z urzędu uczniowi znajdującemu się 
przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, którym w szczególności może być:

1) śmierć rodzica lub opiekuna prawnego;

2) klęska żywiołowa;

3) pożar lub zalanie mieszkania;

4) nagła choroba w rodzinie ucznia;

5) nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia;

6) inne zdarzenie losowe, które powoduje pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia.

2. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych 
z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym raz lub kilka razy w roku, 
niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego - zgodnie z katalogiem wydatków.

3. Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie oryginałów 
dokumentów tj.:

1) imiennych faktur VAT;

2) imiennych rachunków;

3) biletów imiennych pieniężnych.

4. Data wystawienia dokumentu powinna zawierać się w okresie, na który zasiłek został przyznany.

5. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o 
której mowa w art. 6 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

6. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia 
uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
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7. Na finansowanie zasiłków szkolnych przeznacza się 1% kwoty dotacji, przekazanej gminie w danym roku 
kalendarzowym.

8. Wypłata świadczeń w formie gotówkowej następuje w Centrum Usług Wspólnych w Lubaniu.

9. Udzielenie świadczeń może nastąpić w formie przelewu bankowego.

§ 10. 1. Zasiłek szkolny jest przyznawany na wniosek:

1) rodziców/opiekunów prawnych albo pełnoletniego ucznia;

2) odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, 
kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka.

2. Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w Centrum Usług Wspólnych z siedzibą w Lubaniu; 87-
732 Lubanie 61.

3. W sprawach zasiłku szkolnego decyzje administracyjne wydaje Wójt Gminy Lubanie.

4. Wójt w toku postępowania może zasięgnąć opinii ośrodka pomocy społecznej, dotyczącej sytuacji 
materialnej i rodzinnej uprawnionego do otrzymania zasiłku szkolnego.

5. W przypadku ubiegania się o zasiłek szkolny dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pomocy 
społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo 
oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

6. Oświadczenie, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający 
oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

7. Udzielenie zasiłku szkolnego następuje na podstawie ostatecznej decyzji wójta, po przedłożeniu przez 
uprawnionego dokumentów – wymienionych w § 9 ust. 3 (opisanych w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 4 
do niniejszej uchwały ), potwierdzających wydanie przyznanej kwoty na cele przewidziane w § 9 ust. 2.

8. Niezłożenie dokumentów potwierdzających wydatek w terminie określonym w decyzji wójta w sprawie 
przyznania zasiłku szkolnego skutkuje niewypłaceniem przyznanej decyzją kwoty.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 11. 1. Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia pomocy materialnej z urzędu uwarunkowane jest 
wyrażeniem zgody na wszczęcie tego postępowania.

2. Ostatnie stypendium przysługuje za miesiąc, w którym uczeń, słuchacz lub wychowanek ukończył naukę.
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Załącznik nr 2  

do Uchwały Nr XXV/145/17 

Rady Gminy Lubanie 

z dnia 29 sierpnia 2017 r. 

 

 

data wpływu wniosku 
 

 

  
potwierdzenie zamieszkania ucznia  

na terenie Gminy Lubanie 

                                 

numer sprawy 
 

 

   

 

 
 

 

Lubanie, dnia ……………………… 
 

WNIOSEK DO WÓJTA GMINY LUBANIE 

O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 

…………………/…………………… 
 

I. Wniosek składany jest przez (właściwe zakreślić): 

 

□ rodziców ucznia/opiekunów prawnych   □ pełnoletniego ucznia 

□ dyrektora szkoły      □ z urzędu 
 

II. Dane osobowe wnioskodawcy: 
 

1 Nazwisko 
 

 

2 Imię 
 

 

3 Adres 
 

 

4 Numer telefonu kontaktowego 
 

 
 

III. Dane osobowe ucznia ubiegającego się o stypendium: 
 

1 Nazwisko 
 

 

2 Imię 
 

 

3 PESEL ucznia 
 

 
          

4 Imię i nazwisko ojca 
 

 

5 Imię i nazwisko matki 
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IV. Miejsce zamieszkania i stałego pobytu ucznia: 
 

1 Adres zamieszkania (aktualny adres pobytu) 

ul  nr domu  nr mieszkania  

kod pocztowy   -    miejscowość  

2 Adres zameldowania na pobyt stały, czasowy (wpisać jeśli inny niż adres zamieszkania) 

ul  nr domu  nr mieszkania  

kod pocztowy   -    miejscowość  
 

 

V. Pożądana forma stypendium szkolnego: 

(należy zaznaczyć wszystkie właściwe pozycje) 

 

1. Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym: 

 

a) zakup podręczników szkolnych, lektur, encyklopedii i innych książek pomocnych w realizacji 

procesu dydaktycznego 

□ 

b) zakup pomocy dydaktycznych w tym specjalistycznych, edukacyjnych programów 

komputerowych 

□ 

c) zakup sprzętu dydaktycznego zgodnego z kierunkiem kształcenia □ 

d) zakup wyposażenia osobistego bezpośrednio związanego z realizacją procesu dydaktycznego, w 

tym zeszytów, długopisów, piórników, plecaków, tornistrów itp. 

□ 

e) zakup przedmiotów niestanowiących pomocy dydaktycznych, ale mających wpływ na realizację 

procesu dydaktycznego lub wykonywanie obowiązku szkolnego przez ucznia 

□ 

f) zakup stroju gimnastycznego ( sportowego) na zajęcia wychowania fizycznego □ 

g) zakup przyborów i odzieży niezbędnych do nauki zawodu, np. w szkole fryzjerskiej 
□ 

h) zakup okularów korekcyjnych □ 

i) zakup stroju apelowego □ 

j) pokrycie kosztów abonamentu internetowego □ 

 

2. W formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów, w tym: 
 

 

a) opłat związanych z wyjściem do kina, teatru, muzeum zorganizowanego przez szkołę 
□ 

b) transportu środkami komunikacji zbiorowej do i ze szkoły lub na zajęcia pozalekcyjne 
□ 

c) zajęć pozaszkolnych (muzycznych, plastycznych, językowych, sportowych i innych o charakterze 

edukacyjnym) 

□ 

d) zajęć edukacyjnych, w tym wyrównawczych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach 

programu nauczania 

□ 

e) wycieczek szkolnych o charakterze edukacyjnym 
□ 

f) zajęć terapeutycznych 
□ 
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g) zajęć gimnastyki korekcyjnej prowadzonych poza systemem szkolnym (zajęcia sportowe, taneczne, 

recytatorskie itp.) 

□ 

h) zakwaterowanie w internacie lub bursie 
□ 

i) nauki 

 

□ 

 

 

 

 

VI. Uzasadnienie składania wniosku: 
 

1. Oświadczam, że moja rodzina składa się z ……………… osób, które prowadzą wspólne 

gospodarstwo domowe: 

 

 

2. Źródła oraz kwota miesięcznego dochodu (netto) rodziny uzyskanego z ośrodka pomocy 

społecznej w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku: 

a)   świadczenia rodzinne zł 

       - zasiłek rodzinny zł 

       - dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej zł 

       - dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego zł 

       - zasiłek pielęgnacyjny   zł 

       - świadczenie pielęgnacyjne zł 

       - dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka zł 

       - dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego 
zł 

       - dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 

zamieszkania 
zł 

b)   świadczenie alimentacyjne    zł 

c)   zasiłek okresowy zł 

d)   zasiłek stały zł 

e)   dodatek mieszkaniowy zł 

 

3. Potwierdzenie pracownika socjalnego (wypełnia pracownik socjalny rodziny) 

Rodzina Pani/Pana 

…………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko) 

W miesiącu ……………………………………………………………………. 

                                                        (słownie nazwa miesiąca i rok) 

LP Imię i nazwisko Data urodzenia Stopień pokrewieństwa Miejsce zatrudnienia/nauki 

1   wnioskodawca  

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     
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□  Uzyskała z pomocy społecznej dochód w wysokości ………………………………. zł * 

□   Nie korzystała z pomocy opieki społecznej 

LUBANIE, dn. …………………………   ………………………………………… 

                                                                                     (czytelny podpis i pieczątka imienna pracownika socjalnego) 

* do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, wartości świadczeń w 

naturze oraz świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych 

INFORMACJA DLA PRACOWNIKA SOCJALNEGO 

Wpisany dochód  winien być zgodny z oświadczeniem złożonym przez wnioskodawcę w części VI pkt.2 

 

4. Źródła oraz kwota miesięcznego dochodu (netto) rodziny uzyskanego z innych źródeł w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (dochody należy udokumentować stosownymi 

zaświadczeniami): 

 

 

5. Odliczenia od dochodu: 

Alimenty świadczone na rzecz innych osób (innej rodziny) w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku wyniosły …………. zł ……. gr.(wydatek 

należy potwierdzić wyrokiem sądu, zaświadczeniem od komornika lub oświadczeniem) 

6. Dochód miesięczny na 1 osobę w rodzinie wyniósł ………….. zł …. gr. 
(od sumy dochodów z punktu 2 i 4 należy odjąć kwotę wykazaną w punkcie 5 i podzielić przez liczbę osób 

wykazanych w punkcie 1) 

 

7. Sytuacja społeczna w rodzinie: 
RODZINA JEST PEŁNA (właściwe zaznaczyć X): 

□  tak 

□  nie 

W RODZINIE WYSTĘPUJE ( właściwe zaznaczyć X): 

□   bezrobocie 

□   niepełnosprawność 

□   ciężka lub długotrwała choroba 

□   wielodzietność 

□   brak umiejętności wykonywania funkcji opiekuńczo - wychowawczych 

□   alkoholizm 

□   narkomania 

 

8. Oświadczam, że …………………………………………., którego dotyczy wniosek 

                                                                    (imię i nazwisko stypendysty)  

otrzymuje / nie otrzymuje (właściwe podkreślić) inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków 

publicznych w wysokości ………………. miesięcznie na okres od ………………..  do ……………….. 

 

 

a)    wynagrodzenie ze stosunku pracy z jednego miesiąca (netto) zł 

b)    działalność gospodarcza wykonywana osobiście na zasadach ogólnych zł 

 na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego zł 

c)    dochody z gospodarstwa rolnego zł 

d)    emerytura/renta/ renta rodzinna/ renta socjalna (netto) zł 

e)    świadczenie rehabilitacyjne/ zasiłek chorobowy zł 

f)    alimenty zł 

g)    zasiłek dla bezrobotnych (netto) zł 

h)    inne dochody np. praca dorywcza, pomoc rodziny (jakie?) zł 
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9. Oświadczam, że w ciągu dwunastu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie 

stypendium szkolnego rodzina moja uzyskała / nie uzyskała 

 (właściwe podkreślić) dochód jednorazowy przekraczający pięciokrotnie kryterium dochodowe 

rodziny w wysokości …………………. z tytułu 

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

………………………………… * 

* w przypadku uzyskania powyższego proszę podać dokładną kwotę i źródło dochodu. 

 

 

Lubanie, ……………………..            ……………………………………….. 

(data)                (podpis wnioskodawcy) 

 

 

VII. Oświadczenia wnioskodawcy: 

Ja………………………………………………………………………………………….……... 

urodzony/a/……………………………………………………………………………………… 

zamieszkały/a/ …………………………………………………………………………………... 

legitymujący/a/ się dowodem osobistym seria……………. nr………………………………… 

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

oświadczam, że 

Zostałam/em poinformowany o obowiązku niezwłocznego powiadomienia Wójta Gminy 

Lubanie o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego 

(skreślenia z listy uczniów, umieszczeniu w Placówce Opiekuńczo –Wychowawczej, zmianie 

sytuacji materialnej rodziny itp.) 

Świadoma /świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego 

(tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1137 z późn. zm. ) – „Kto składając zeznania mające służyć za dowód 

w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę 

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat” 

 – oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą. 

Zobowiązuje się udokumentować wydatki poniesione na cele edukacyjne dla ucznia              

w terminach wyznaczonych przez Wójta Gminy Lubanie. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojej 

rodziny w celach związanych z przyznawaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym, 

zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity 

Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ) 

 

 

Lubanie, ……………………..     …………………………… 
(data)                               (podpis wnioskodawcy) 
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VIII. Informacja o szkole (wypełnia szkoła): 

1 nazwa szkoły  

2 adres szkoły 

ul.  nr budynku  

kod pocztowy   -    miejscowość  

3 Potwierdzenie Dyrektora szkoły 

 

Ubiegający się o stypendium szkolne ………………………………………………………………………………….. 

                                                                                           (imię i nazwisko ucznia) 

(nr PESEL………………………………………………………..) 

jest uczniem klasy ………………………………………… 

 

 

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

(Pieczęć szkoły i data)                                                                       (podpis i pieczęć Dyrektora szkoły) 

 

 

IX. Weryfikacja wniosku (wypełnia Centrum Usług Wspólnych w Lubaniu): 

Potwierdzam, że dochód rodziny w 1 miesiącu 

wyniósł 
…………………. zł 

Liczba osób w 

rodzinie 
 

Dochód w przeliczeniu na 1 osobę wyniósł …………………. zł  

  (data i podpis osoby weryfikującej) 

 

X. Opinia komisji stypendialnej  
 

         Wniosek spełnia /nie spełnia kryterium określonego Regulaminem Komisja wnioskuje 

przyznać stypendium w wysokości …………………………….. miesięcznie na okres  

………………………………. miesięcy w roku szkolnym ………………. 

 

Podpisy komisji 

1. ………………………………………………… 

2. ………………………………………………… 

3. ……………………………………………..….. 

4. ………………………………………………… 

5. ………………………………………………… 

6. ……………………………………...…………. 

7. ………………………………………………… 

8. …………………………………………………  
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                                                                                                      Załącznik  nr 3  

                                                                                                      do Uchwały Nr XXV/145/17 

                                                                                                      Rady Gminy Lubanie 

                                                                                                      z dnia 29 sierpnia 2017 r. 

 

data wpływu wniosku 

 
 

  potwierdzenie zamieszkania ucznia  

na terenie Gminy Lubanie 

                                 

numer sprawy 

 

 

   

 

 

 

Lubanie, dnia …………………………….…… 
 

WNIOSEK DO WÓJTA GMINY LUBANIE O PRZYZNANIE 

ZASIŁKUSZKOLNEGO 
 

I. Dane osobowe wnioskodawcy: 

1 Nazwisko 
 

 

2 Imię 
 

 

3 Adres 
 

 

4 Numer telefonu kontaktowego 
 

 
 

II. Dane osobowe ucznia ubiegającego się o zasiłek: 

1 Nazwisko 
 

 

2 Imię 
 

 

3 PESEL ucznia 
 

 
          

4 Imię i nazwisko ojca 
 

 

5 Imię i nazwisko matki 
 

 
 

III. Miejsce zamieszkania i stałego pobytu ucznia: 

1 Adres zamieszkania (aktualny adres pobytu) 

ul  nr domu  nr mieszkania  

kod pocztowy   -    miejscowość  

2 Adres zameldowania na pobyt stały, czasowy (wpisać jeśli inny niż adres zamieszkania) 

ul  nr domu  nr mieszkania  

kod pocztowy   -    miejscowość  

 

IV. Proszę o przekazanie środków pieniężnych przyznanych w ramach niniejszego 

zasiłku (właściwe zaznaczyć X): 
 

□   w formie gotówkowej w CUW Lubanie 
 

□  przelewem na poniższy numer konta bankowego: 
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V. Uzasadnienie składania wniosku: 
 

1. Oświadczam, że moja rodzina składa się z ……………… osób, które prowadzą wspólne 

gospodarstwo domowe: 
 

LP Imię i nazwisko Data urodzenia Stopień pokrewieństwa Miejsce zatrudnienia/nauki 

1   wnioskodawca  

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 

2. Źródła oraz kwota miesięcznego dochodu (netto) rodziny uzyskanego z ośrodka pomocy 

społecznej w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku: 

a)   świadczenia rodzinne zł 

       - zasiłek rodzinny zł 

       - dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej zł 

       - dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego zł 

       - zasiłek pielęgnacyjny   zł 

       - świadczenie pielęgnacyjne zł 

       - dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka zł 

       - dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego zł 

       - dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania zł 

b)   świadczenie alimentacyjne    zł 

c)   zasiłek okresowy zł 

d)   zasiłek stały zł 

e)   dodatek mieszkaniowy zł 

 

3. Potwierdzenie pracownika socjalnego (wypełnia pracownik socjalny rodziny) 

  

Rodzina Pani/Pana 

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

(imię i nazwisko) 

W miesiącu ……………………………………………………………………. 
(słownie nazwa miesiąca i rok) 

□  Uzyskała z pomocy społecznej dochód w wysokości ………………………………. zł * 

□   Nie korzystała z pomocy opieki społecznej 

 

Lubanie, dn. …………………………   ……………………………… 

  (czytelny podpis i pieczątka imienna pracownika socjalnego) 

* do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, wartości świadczeń w 

naturze oraz świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych 

 

INFORMACJA DLA PRACOWNIKA SOCJALNEGO 

Wpisany dochód winien być zgodny z oświadczeniem złożonym przez wnioskodawcę w części V pkt.2 

 

4. Źródła oraz kwota miesięcznego dochodu (netto) rodziny uzyskanego z innych źródeł w 

miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (dochody należy udokumentować 

stosownymi zaświadczeniami): 
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a)    wynagrodzenie ze stosunku pracy z jednego miesiąca (netto) zł 

b)    działalność gospodarcza wykonywana osobiście na zasadach ogólnych zł 

 -  na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego zł 

c)    dochody z gospodarstwa rolnego  zł 

d)    emerytura/renta/ renta rodzinna/ renta socjalna (netto) zł 

e)    świadczenie rehabilitacyjne/ zasiłek chorobowy zł 

f)    alimenty zł 

g)    zasiłek dla bezrobotnych (netto) zł 

h)    inne dochody np. praca dorywcza, pomoc rodziny (jakie?) zł 

 

5. Odliczenia od dochodu: 

Alimenty świadczone na rzecz innych osób (innej rodziny) w miesiącu poprzedzającym 

miesiąc złożenia wniosku wyniosły …………. zł ……. gr. (wydatek należy potwierdzić wyrokiem 

sądu, zaświadczeniem od komornika lub oświadczeniem) 

 

6. Dochód miesięczny na 1 osobę w rodzinie wyniósł ………….. zł …. gr. 
(od sumy dochodów z punktu 2 i 4 należy odjąć kwotę wykazaną w punkcie 5 i podzielić przez liczbę osób 

wykazanych w punkcie 1) 

 

7. Sytuacja społeczna w rodzinie: 

RODZINA JEST PEŁNA (właściwe zaznaczyć X): 

□  tak 

□  nie 

W RODZINIE WYSTĘPUJE ( właściwe zaznaczyć X): 

□   bezrobocie 

□   niepełnosprawność 

□   ciężka lub długotrwała choroba 

□   wielodzietność 

□   brak umiejętności wykonywania funkcji opiekuńczo - wychowawczych 

□   alkoholizm 

□   narkomania 

 

  

8. Oświadczam, że w ciągu dwunastu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o 

przyznanie zasiłku szkolnego rodzina moja uzyskała / nie uzyskała ( właściwe podkreślić) 

dochód jednorazowy przekraczający pięciokrotnie kryterium dochodowe rodziny w 

wysokości ……………z tytułu ……………………….…………* 
* w przypadku uzyskania powyższego proszę podać dokładną kwotę i źródło dochodu. 

 

 

VI. Uzasadnienie wniosku (krótki opis zdarzenia losowego) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
 

VII. Oświadczenia wnioskodawcy: 

Ja……………………………………………………………………………………………….. 

urodzony/a/……………………………………………………………………………………. 

zamieszkały/a/ ………………………………………………………………………………… 
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legitymujący/a/ się dowodem osobistym seria……………. nr……………………………… 

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

świadoma /świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu 

Karnego ( tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1137 z późn. zm.) – „Kto składając zeznania mające 

służyć za dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub 

zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat” –  

oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą. 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojej rodziny 

w celach związanych z przyznawaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zgodnie z 

Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. 

poz. 922 ) 

 

Lubanie, ……………………..     …………………………… 

(data)      (podpis wnioskodawcy) 

 

VIII. Informacja o szkole (wypełnia szkoła): 

1 nazwa szkoły  

2 adres szkoły 

ul.  nr budynku  

kod pocztowy   -    miejscowość  

3 Potwierdzenie Dyrektora szkoły 

 

Ubiegający się o zasiłek szkolny ………………………………………………………………………………….. 

                                                                                           (imię i nazwisko ucznia) 

(nr PESEL………………………………………………………..) 

jest uczniem klasy …………………………………………………………….. 

 

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

Pieczęć szkoły i data                                                                      (podpis i pieczęć Dyrektora szkoły) 

 

IX. Weryfikacja wniosku (wypełnia Centrum Usług Wspólnych w Lubaniu): 

Potwierdzam, że dochód rodziny w 1 miesiącu 

wyniósł 
…………………. zł 

Liczba osób w 

rodzinie 
 

Dochód w przeliczeniu na 1 osobę wyniósł …………………. zł  

  (data i podpis osoby weryfikującej) 
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Załącznik nr 4 

do Uchwały  Nr XXV/145/17 

Rady Gminy Lubanie 

z dnia 29 sierpnia 2017 r. 

 

……………………………………    Data …………………….………. 

…………………………………... 

…………………………………… 

imię i nazwisko, adres 

 

 

Ja niżej podpisany/na…………………………………………….(imię i nazwisko) 

oświadczam, że zakupione towary ujęte w n/w fakturach, rachunkach, biletach imiennych 

przeznaczone są i służą do zajęć: szkolnych, sportowych oraz pozaszkolnych dla n/w 

uczniów: 

1. …………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko) 

Faktura, rachunek nr: 

………………………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………………….. 

 

2. …………………………………………………………………………………………... 
(imię i nazwisko) 

Faktura, rachunek nr: 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

3. …………………………………………………………………………………………... 
(imię i nazwisko) 

Faktura, rachunek nr: 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Lubanie, ……………………………….                              …………………………… 
                                       (data)                                                                                       (podpis wnioskodawcy) 
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UZASADNIENIE

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na

terenie Gminy Lubanie uchwalany jest na podstawie upoważnienia zawartego w art. 90f ustawy z dnia 7

września 1991 r o systemie oświaty. W przepisie tym wskazuje się, że rada gminy określi tryb i sposób

udzielaniapomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując

się celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w którym określa w szczególności:

- sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin

oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty,

- formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie

gminy,

- tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,

- tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji,umożliwienia

pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także

wspierania edukacji uczniów zdolnych.

Udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym gminy.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
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