
UCHWAŁA NR X/130/2019
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 7 sierpnia 2019 r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Borne Sulinowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1457, 1560, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 761) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Borne Sulinowo, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonywanie obowiązków w zakresie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, 
zgodnie z postanowieniami regulaminu, powierza się Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bornem Sulinowie.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIII/146/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 24 września 2015 r. 
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie Gminy Borne Sulinowo (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2015 r. poz. 4085) i  uchwała Nr XXXVIII/428/2017 
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie 
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Borne 
Sulinowo (Dz. Urz. Woj. Zach z 2017 r. poz. 4459).

§ 4. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Bornem Sulinowie oraz na tablicy ogłoszeń.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Gorgol
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Załącznik do uchwały Nr X/130/2019

Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie

z dnia 7 sierpnia 2019 r.

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

Borne Sulinowo

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Niniejszy Regulamin określa wysokość, zasady, formy, tryb i sposób udzielania pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Borne Sulinowo. 

§ 2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, wychowankom i słuchaczom szkół 
wymienionych w art. 90 b ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1457 z  późn. zm.). 

§ 3. Pomoc materialną o charakterze socjalnym może otrzymać uczeń 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.

§ 4. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 

1) stypendium szkolne;

2) zasiłek szkolny.

Rozdział 2.
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

§ 5. 1. Miesięczna wysokość dochodów na osobę w rodzinie ucznia uprawnionego do ubiegania się 
o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.). 

2. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającą do ubiegania się
o stypendium szkolne ustala się na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy, o której mowa
w ust.1, z tym że do dochodu nie wlicza się stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego i stypendium 
motywacyjnego przyznawanych na podstawie ustawy o systemie oświaty.

§ 6. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może 
otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze 
środków publicznych nie przekracza w okresie roku szkolnego dwudziestokrotności kwoty, o której mowa 
w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy 
kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb 
społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa powyżej.

§ 7. 1. Wysokość stypendium ustala się z uwzględnieniem następujących grup dochodowych:

1) I grupa dochodowa - dochód miesięczny na członka rodziny ucznia (słuchacza) do kwoty 350,00 zł;

2) II grupa dochodowa - dochód miesięczny na członka rodziny ucznia (słuchacza) wyższy niż 350,00 zł 
i nieprzekraczający kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej.

2. Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego, wynikająca z zakwalifikowania ucznia do grupy 
dochodowej, o której mowa w ust. 1 wynosi:

1) przy I grupie dochodowej - od 80% do 200% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
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2) przy II grupie dochodowej - od 80% do 150% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Rozdział 3.
Formy stypendium szkolnego

§ 8. 1. Stypendium szkolne może być udzielane 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; w szczególności w zajęciach rozwijających uzdolnienia 
artystyczne i sportowe uczniów, zajęciach nauki języków obcych oraz innych przedsięwzięciach 
realizowanych przez szkołę jak: wyjazdy do teatru, wycieczki szkolne i inne;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym przede wszystkim na zakup:

a) tradycyjnych i multimedialnych podręczników, słowników, encyklopedii, atlasów, książek do nauki 
języków, lektur szkolnych (audiobooków) itp.,

b) tornistra, plecaka lub torby szkolnej (1 szt. na rok szkolny),

c) obuwia sportowego na zajęcia wychowania fizycznego (adidasy, trampki, tenisówki - łącznie 3 pary 
w każdym z okresów: wrzesień-grudzień oraz styczeń-czerwiec), cena jednostkowa nie może przekroczyć 
300,00 zł za parę,

d) stroju na zajęcia wychowania fizycznego (w każdym z okresów: wrzesień-grudzień oraz styczeń-
czerwiec) obejmującego:

- dres: dwa komplety (2 bluzy i 2 pary spodni), cena jednostkowa za komplet nie może przekroczyć 
300,00 zł,

- koszulki na zajęcia sportowe – 3 szt.,

- spodenki, legginsy – 2 szt.,

e) stroju na zajęcia wychowania fizycznego prowadzone na basenie (w każdym z okresów: wrzesień-
grudzień oraz styczeń-czerwiec) obejmującego:

- strój kąpielowy - 1 szt.,

- klapki - 1 para,

- czepek – 1 szt.,

- okulary pływackie – 1 szt.,

f) artykułów szkolnych (np. piórnik, zeszyty, bloki, papier kolorowy, papier milimetrowy, bibuła, brystol, 
flamastry, nożyczki, taśma klejąca, korektory, przybory geometryczne, kredki, farby, pędzle, klej, ołówki, 
długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, plastelina, modelina, itp.),

g) przyborów do nauki zawodu,

h) tablic matematycznych, fizycznych, chemicznych, geograficznych, itp.,

i) tuszy do drukarek komputerowych (1 komplet na semestr), multimedialnych programów edukacyjnych 
odpowiadających przedmiotom nauczanym w szkole,

j) komputera, oprogramowania komputerowego – 1 szt. raz na pięć lat (system operacyjny, oprogramowanie 
biurowe - edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, itp.); urządzeń peryferyjnych do komputera (monitor, 
klawiatura, myszka, drukarka, skaner, urządzenie wielofunkcyjne, pendrive, głośniki, modem, router, itp.) 
– wykorzystywanych do celów dydaktycznych, wraz z zakupem dostawy usługi internetowej za okres od 
września do czerwca roku następnego,

k) okularów korekcyjnych, aparatu słuchowego oraz innych przedmiotów rehabilitacyjnych przepisanych 
przez lekarza i uznanych za niezbędne w trakcie edukacji szkolnej w zakresie nierefundowanym przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia lub z pomniejszeniem refundacji,

Id: 943EE8F1-4C8E-4CE3-AB00-A18533037F7D. Podpisany Strona 3



l) określonych przez szkołę dodatkowych przedmiotów lub usług związanych z profilem nauki, zakupem 
jednolitego stroju, którego noszenie jest w szkole wymagane lub zakupem stroju galowego wymaganego 
przez szkołę,

m) kosztów dojazdu do szkoły lub kolegium środkami komunikacji publicznej,

n) podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji 
procesu dydaktycznego, przyborów i pomocy szkolnych, plecaków, stroju na zajęcia wychowania 
fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę;

2. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych (do ukończenia realizacji 
obowiązku szkolnego) oraz słuchaczom, także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów 
związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym opłat za bursę lub internat i kosztów 
dojazdu z miejsca zamieszkania do szkoły - uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów 
nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych;

3. Stypendium szkolne może być także udzielane w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli udzielenie 
stypendium w formach, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, nie jest możliwe lub nie jest celowe (na zasadach 
określonych w art. 90 d ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

§ 9. Stypendium szkolne może być udzielane w jednej lub kilku formach jednocześnie.

§ 10. 1. Stypendium szkolne w formie przewidzianej w § 8 ust. 1 pkt 1 regulaminu jest realizowane poprzez 
zapłatę należności za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych przelewem na rachunek bankowy podmiotu 
zajęcia te organizującego. 

2. W przypadku przyznania stypendium szkolnego w formie rzeczowej (§ 8 ust. 1 pkt 2 regulaminu) 
wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia imiennych rachunków (faktur) lub innych dokumentów 
potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne. Wypłata przyznanego stypendium następuje do 
wysokości udokumentowanych wydatków poniesionych na cele.

3. W przypadku udzielenia stypendium szkolnego w formie świadczenia pieniężnego (§ 8 ust. 3 regulaminu) 
wnioskodawca jest zobowiązany po wypłaceniu stypendium do przedstawienia w terminie do 30 dni od daty 
wypłaty stypendium imiennych rachunków (faktur) lub innych dokumentów potwierdzających wydatkowanie 
go na cele edukacyjne.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 przedstawia się w formie oryginału lub poświadczonego za 
zgodność z oryginałem imiennego dowodu zakupu, np. faktura lub rachunek wystawiony na rodzica, opiekuna 
prawnego lub pełnoletniego ucznia; dowód wpłaty;  imienne bilety miesięczne; wydatki związane ze 
zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, z wyjściami do kina, teatru itp. można udokumentować na 
podstawie pisemnego oświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez 
ucznia.

5. Stypendium szkolne przewidziane w § 8 ust. 2 regulaminu jest udzielane poprzez zwrot kosztów biletów 
miesięcznych na dojazdy do szkoły położonej poza miejscem zamieszkania ucznia albo poprzez sfinansowanie 
(albo dofinansowanie) kosztów zamieszkania w miejscowości położenia szkoły. Sposób przekazywania 
stypendium wnioskodawca uzgadnia z osobą przyznającą stypendium.

§ 11. Dokumenty potwierdzające poniesione koszty na cele edukacyjne powinny zawierać pełną nazwę 
przedmiotu podlegającego refundacji - istotne jest, by np. plecak, obuwie, spodenki itp. miały adnotację 
„szkolne” lub „sportowe”. W przypadku gdy zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie 
umieszczonej na fakturze/rachunku, to na odwrocie może potwierdzić ten fakt sprzedawca umieszczając 
pieczęć, opis i czytelny podpis.

§ 12. Wydatki poniesione przez ucznia na cele edukacyjne zawarte w dokumentach wymienionych 
w ust. 2 są opiniowane i weryfikowane przez pracownika realizującego zadania w zakresie pomocy.

Rozdział 4.
Tryb i sposób udzielenia stypendium szkolnego

§ 13. 1. Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek: 

1) rodziców, opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia;

2) dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka, do których uczęszcza uczeń.
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2. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Bornem Sulinowie w terminie 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.

3. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium może być złożony po upływie terminu, 
o którym mowa w ust. 2.

4. Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.

5. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia 
o wysokości dochodów za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, a w przypadku ubiegania się o stypendium 
szkolne przez ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej, zamiast 
zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie 
o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych  z pomocy społecznej.

§ 14. 1. 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 na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 
9 miesięcy w danym roku szkolnym. 

2. Stypendium szkolne wypłacane będzie jednorazowo w dwóch terminach:

1) do dnia 31 grudnia – za okres od września do grudnia;

2) do dnia 30 czerwca – za okres od stycznia do czerwca, po otrzymaniu dotacji celowej z budżetu państwa.

3. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga może być ono realizowane jednorazowo lub w innych 
okresach niż wymienione w ust. 2.

4. Stypendium szkolne przyznane w formie pieniężnej wypłacane jest w formie gotówkowej w kasie 
Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Świdwinie O/Borne Sulinowo przy ul. Lipowej 8 lub w formie 
bezgotówkowej przelewem na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy.

5. W decyzji administracyjnej o przyznaniu stypendium szkolnego określa się okresy wypłat,
o których mowa w ust. 2 oraz termin rozliczenia przyznanej pomocy.

Rozdział 5.
Tryb i sposób udzielenia zasiłku szkolnego

§ 15. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi szkoły, o której mowa w art. 90 b 
ust. 3 i ust. 4 ustawy o systemie oświaty, zamieszkałemu na terenie Gminy Borne Sulinowo, znajdującemu się 
przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w szczególności śmierci rodziców lub 
opiekunów prawnych, klęski żywiołowej, długotrwałej choroby ucznia, innych szczególnych zdarzeń 
losowych).

2. Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.

3. 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.

4. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność 
kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

5. Przy ustaleniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego 
i sytuację materialną rodziny, w której zamieszkuje uczeń. Miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie 
ucznia uprawniającej do ubiegania się o stypendium szkolne, o której mowa w § 5 ust. 1 regulaminu, nie bierze 
się pod uwagę.

§ 16. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia 
zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku. 

§ 17. 1. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego 
regulaminu, składa się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. Do wniosku 
należy dołączyć zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.
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2. Zasiłek szkolny wypłacany jest w formie gotówkowej w kasie Pomorskiego Banku Spółdzielczego 
w Świdwinie O/Borne Sulinowo przy ul. Lipowej 8 lub w formie bezgotówkowej przelewem na wskazany przez 
wnioskodawcę rachunek bankowy.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

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

§ 19. Ostanie stypendium przysługuje za miesiąc, w którym uczeń, słuchacz lub wychowanek ukończył 
naukę.

§ 20. Oświadczenia uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej, w tym oświadczenie 
o wysokości dochodów, a w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta 
ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych 
z pomocy społecznej, 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.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu 
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

§ 21. 1. W przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego, 
stypendium wstrzymuje się lub cofa.

2. Za przyczyny powodujące wstrzymanie lub cofnięcie stypendium uważa się sytuacje, gdy:

1) dochód na osobę w rodzinie przekroczy kwotę, o której mowa w § 6 ust. 2 regulaminu;

2) uczeń przerwał naukę lub został skreślony z listy uczniów szkoły;

3) uczeń otrzymał inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, które łącznie ze 
stypendium szkolnym przekracza kwoty, o których mowa w art. 90d ust. 13 ustawy o systemie oświaty;

4) uczeń zmienił miejsce zamieszkania – poza obszar Gminy Borne Sulinowo.

§ 22. 1. Rodzice, opiekunowie prawni lub pełnoletni uczeń otrzymujący stypendium szkolne zobowiązani są 
do niezwłocznego powiadomienia organu, który wydał decyzję, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę 
przyznania stypendium. 

2. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio do dyrektora szkoły, który złożył wniosek,
w następstwie którego przyznane zostało stypendium szkolne.

§ 23. 1. Kwotę stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego podlegającą zwrotowi jako nienależnie pobrana 
oraz termin jej zwrotu ustala organ przyznający stypendium lub zasiłek w decyzji administracyjnej. 

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

3. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, zwłaszcza, jeżeli zwrot udzielonego stypendium szkolnego 
lub zasiłku szkolnego w całości lub części stanowiłby dla osoby zobowiązanej nadmiernie obciążenie lub też 
niweczyłby skutki udzielonej pomocy, organ przyznający stypendium lub zasiłek może, na wniosek 
zainteresowanego, odstąpić od żądania jego zwrotu.

4. W przypadku niedostarczenia dokumentów stanowiących podstawę wypłaty stypendium wydaje się 
decyzję o wygaśnięciu decyzji przyznającej stypendium, w trybie art. 162 Kodeksu postępowania 
administracyjnego.

§ 24. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy rozdziału 8a 
ustawy o systemie oświaty oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu  

udzielania  pomocy materialnej o charakterze  

socjalnym dla uczniów zamieszkałych  

na terenie Gminy Borne Sulinowo             

 

1. WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM W 

FORMIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 20………./20……….. 

I.  WNIOSKODAWCA 

□ RODZIC / OPIEKUN PRAWNY NIEPEŁNOLETNIEGO UCZNIA 

□ PEŁNOLETNI UCZEŃ 

□ DYREKTOR SZKOŁY, OŚRODKA, KOLEGIUM 

 

 

II. DANE WNIOSKODAWCY 

IMIĘ I NAZWISKO  

PESEL 
(nie wypełnia dyrektor szkoły)  

ADRES ZAMIESZKANIA 

(nie wypełnia dyrektor szkoły)  

TELEFON (nie obowiązkowo)  

Adres e-mail (nie obowiązkowo)  
 

 

III. DANE UCZNIA 

 NAZWA I ADRES SZKOŁY KLASA 

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA 

 

  

PESEL 

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA 

 

  

PESEL 

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA 

 

  

PESEL 

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA 

 

  

PESEL 

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA 

 

  

PESEL 
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IV.  WNIOSKOWANA FORMA STYPENDIUM SZKOLNEGO 

□ 
CAŁKOWITE LUB CZĘŚCIOWE POKRYCIE 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 

□ 
POMOC RZECZOWA O CHARAKTERZE EDUKACYJNYM  

□ CAŁKOWITE LUB CZĘŚCIOWE POKRYCIE KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z POBIERANIEM NAUKI POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA 

UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ORAZ SŁUCHACZY KOLEGIÓW PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH. 

□ 

ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE  (tylko, jeśli pozostałe formy nie są możliwe lub nie są celowe) 

KRÓTKIE UZASADNIENIE WYBORU TEJ FORMY ŚWIADCZENIA (przesłanki sprawiające, że przyznanie pomocy w formie 

opisanej w pkt 1-3 jest niemożliwe/niecelowe i uzasadniające przyznanie stypendium szkolnego w formie  świadczenia 

pieniężnego): 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

V.  FORMA PRZEKAZYWANIA STYPENDIUM 

□ 
RACHUNEK 

BANKOWY 

Nr   -     -     -     -     -     -     

  

□ GOTÓWKA (W BANKU PBS O/BORNE SULINOWO)  

 

Oświadczam, że przedstawione dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz że niezwłocznie powiadomię podmiot realizujący wypłatę 

świadczenia o rezygnacji z nauki lub zaprzestania realizacji obowiązku szkolnego przez ucznia. 

                                                                             

data i podpis wnioskodawcy    
pieczęć, jeśli wnioskodawcą jest dyrektor szkoły   

Oświadczam, że: 

1. Do wniosku dołączam oświadczenie o sytuacji rodzinnej i dochodowej rodziny uzasadniające przyznanie stypendium szkolnego. 
2. W przypadku przyznania stypendium szkolnego o charakterze socjalnym w roku szkolnym 20_____/20_____ w formie 

świadczenia pieniężnego zostanie ono przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym ucznia.  

3. Zobowiązuję się do gromadzenia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki edukacyjne i przedstawienia ich na żądanie 
organu. 

4. Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o zmianie adresu oraz innych zmianach mających wpływ na uprawnienie do 
pobierania stypendium szkolnego. 

5. Otrzymałem/am klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Bornem Sulinowie. 

 
                                                                                            

                                                     data              podpis rodzica / opiekuna prawnego niepełnoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia 
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P O U C Z E N I E 
I. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługują zamieszkałym na terenie  gminy Borne Sulinowo: 
1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych 
kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia 
kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia; 
2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim 
a także dzieciom i młodzieży z upośledzaniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku 
szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki; 
3) uczniom szkół  niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół  publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia 
realizacji obowiązku nauki; 
4) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych –do czasu ukończenia kształcenia, nie 
dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. 
II. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń 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. 
III. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 
kwota, której wysokość ustalona jest na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej. 
IV. Miesięczna wysokość dochodu jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 - 13 ustawy o pomocy społecznej. 
V. 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 uzyskania dochodu, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną 
o: 
1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; 
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach; 
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 
VI. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z hektarów przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się. 
VII. Do miesięcznej wysokości dochodu nie wlicza się stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego, stypendium o charakterze motywacyjnym, 
jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, zasiłku celowego, wartości świadczeń w naturze, świadczenia przysługującego osobie 
bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych. 
VIII. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w 
wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o 
której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich 
kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy 
o świadczeniach rodzinnych. W przypadku przekroczenia powyższej kwoty stypendium szkolne nie przysługuje. 
IX. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na dany rok szkolny uczniom uprawnionym do ubiegania się o stypendium szkolne, składa 
się do dnia 15 września danego roku, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i 
kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku. 
X. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznaniu stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w pkt 
IX. 
XI. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach netto (wskazane w części D wniosku) z miesiąca 
poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.  
XII. Oświadczenia, o którym mowa w pkt XI, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.  
XIII. Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne i inni wnioskodawcy są obowiązani niezwłocznie powiadomić Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego, np. 
zmiana miejsca zamieszkania wnioskodawcy lub ucznia, zaprzestanie nauki przez ucznia, zwiększenia dochodów członków gospodarstwa 
domowego ucznia. 
XIV. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium 
szkolnego. 
XV. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji. 
XVI. Oświadczenia uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej, w tym oświadczenie o wysokości dochodów, a w przypadku 
ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, oświadczenie o 
korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, 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.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
zeznań. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uprawniającymi przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
(stypendium szkolnego) wskazanymi w treści pouczenia. 
 
                                                                                                              ........................................................................................ 

   (Data i podpis wnioskodawcy)     
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OŚWIADCZENIE O SYTUACJI RODZINNEJ I DOCHODOWEJ RODZINY UZASADNIAJĄCE 

PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 20______/20______ 

 

WNIOSKODAWCA: ……………………………………………………………………………………………… 

                                                                              imię i nazwisko i adres zamieszkania 

I. RODZINA SKŁADA SIĘ Z NIŻEJ WYMIENIONYCH OSÓB POZOSTAJĄCYCH WE WSPÓLNYM GOSPODARSTWIE DOMOWYM 

(RODZINA TO OSOBY SPOKREWNIONE LUB NIESPOKREWNIONE POZOSTAJĄCE W FAKTYCZNYM ZWIĄZKU, WSPÓLNIE 

ZAMIESZKUJĄCE I GOSPODARUJĄCE): 

Lp 
NAZWISKO I IMIĘ PESEL 

MIEJSCE PRACY LUB 

NAUKI* 
STOPIEŃ 

POKREWIEŃSTWA 

1.     WNIOSKODAWCA 

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

*w przypadku osób zarejestrowanych w PUP lub pobierających świadczenia z ZUS, OPS należy wpisać nazwę odpowiedniej instytucji 

II. W RODZINIE UCZNIA WYSTĘPUJE 
*
 

  Wymagane dokumenty: 

□ BEZROBOCIE 
zaświadczenie z PUP lub oświadczenie osoby 

bezrobotnej 

□ NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ  orzeczenie o niepełnosprawności 

□ CIĘŻKA LUB DŁUGOTRWAŁA CHOROBA zaświadczenie lekarskie  

□ WIELODZIETNOŚĆ  brak 

□ 
BRAK UMIEJĘTNOŚCI WYKONYWANIA FUNKCJI 

OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ  

wyrok orzekający ograniczenie praw rodzicielskich lub 

opinia/zaświadczenie kuratora sądowego 

□ ALKOHOLIZM zaświadczenie lub oświadczenie 

□ NARKOMANIA  zaświadczenie lub oświadczenie 

□ RODZINA JEST NIEPEŁNA  oświadczenie  

□ ZDARZENIE LOSOWE:………….…………………………  oświadczenie 

□ INNE (JAKIE) ……………………………………………… oświadczenie 

□ NIE WYSTĘPUJE ŻADNE Z POWYŻSZYCH  brak 

*) Wybrać minimum jedno 
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III.  INNE STYPENDIA O CHARAKTERZE SOCJALNYM; WYPRAWKA SZKOLNA 

OŚWIADCZAM, ŻE UCZNIOWIE:                                                                                            

OTRZYMUJĄ/UBIEGAJĄ SIĘ O INNE STYPENDIA O CHARAKTERZE SOCJALNYM 

   NIE DOTYCZY 

OŚWIADCZAM, ŻE UCZNIOWIE:                                                                                                                            UBIEGAJĄ SIĘ 

O TZW. WYPRAWKĘ SZKOLNĄ – SPECJALNY PROGRAM RZĄDOWY NA DOFINANSOWANIE PODRĘCZNIKÓW I 

MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH - I ZOSTAŁEM/AM POINFORMOWANY/A, ŻE W PRZYPADKU PRZYZNANIA WYPRAWKI 

NIE MOGĘ W RAMACH STYPENDIUM SZKOLNEGO ROZLICZYĆ TYCH SAMYCH WYDATKÓW   

   NIE DOTYCZY 

 

 

IV.  DOCHODY* CZŁONKÓW RODZINY Z MIESIĄCA POPRZEDZAJĄCEGO ZŁOŻENIE WNIOSKU O  STYPENDIUM  

SZKOLNE  (w  przypadku  utraty  dochodu  z  miesiąca  złożenia  wniosku)  

*) 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, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszona o: miesięczne obciążenie podatkiem 

od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach 

 

IMIONA I 

NAZWISKA 

OSÓB, 

KTÓRYCH 

DOCHÓD 

DOTYCZY 

WYSOKOŚĆ 

DOCHODU 

[w PLN]  

(jeśli brak 

dochodu 

wpisać 0 zł) 

WYMAGANE 

DOKUMENTY: 

DOCHODY OPODATKOWANE 

ZE STOSUNKU PRACY   
zaświadczenie lub 

oświadczenie  

Z UMOWY ZLECENIA   
umowa, rachunek, 

zaświadczenie lub 

oświadczenie 

Z UMOWY O DZIEŁO    
umowa, rachunek, 

zaświadczenie lub 

oświadczenie 

ZA PRAKTYKI UCZNIOWSKIE   
zaświadczenie lub 

oświadczenie 

Z TYTUŁU RENTY, EMERYTURY, ŚWIADCZEŃ 

PRZEDEMERYTALNYCH 
  

zaświadczenie, 

decyzja lub 

oświadczenie 

ZASIŁEK CHOROBOWY WYPŁACANY PRZEZ ZUS    
zaświadczenie lub 

oświadczenie 

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI   
zaświadczenie lub 

oświadczenie 

ZASIŁEK I STYPENDIUM Z PUP    
zaświadczenie lub 

oświadczenie  

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA OPODATKOWANA NA 

ZASADACH OGÓLNYCH 
  

zaświadczenie 

naczelnika urzędu 

skarbowego za 

poprzedni rok 

podatkowy zawierające 

informację o wysokości: 

przychodu, kosztów 

uzyskania przychodu, 

różnicy pomiędzy 

przychodem a kosztami 

jego uzyskania, 

dochodów z innych 

źródeł niż pozarolnicza 
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działalność 

gospodarcza, 

odliczonych od 

dochodu składek na 

ubezpieczenia 

społeczne, należnego 

podatku, odliczonych 

od podatku składek na 

ubezpieczenie 

zdrowotne związanych 

z prowadzeniem 

działalności 

gospodarczej  

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA OPODATKOWANA 

ZRYCZAŁTOWANYM PODATKIEM DOCHODOWYM 

(W TYM KARTA PODATKOWA) 

  

 zaświadczenie 
naczelnika urzędu 
skarbowego o 
formie 
opodatkowania, 

 oświadczenie 
osoby prowadzącej 
działalność o 
wysokości 
osiągniętego 
dochodu 

 dowody opłacenia 
składek ZUS 

DOCHODY NIEOPODATKOWANE 

ZASIŁEK STAŁY Z POMOCY SPOŁECZNEJ  
 

jeżeli świadczenia 

wypłacił inny organ 

niż MGOPS w 

Bornem Sulinowie – 

decyzje lub 

zaświadczenie 

ZASIŁEK OKRESOWY Z POMOCY SPOŁECZNEJ  
 

jeżeli świadczenia 

wypłacił inny organ 

niż  MGOPS w 

Bornem Sulinowie – 

decyzje lub 

zaświadczenie 

ALIMENTY   

dokument w sprawie 

o alimenty (np. wyrok, 

ugoda itp.) lub 

oświadczenie 

ŚWIADCZENIA WYPŁACONE PRZEZ KOMORNIKA   
zaświadczenie od 

komornika lub 

oświadczenie 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY   

jeżeli świadczenia 

wypłacił inny organ 

niż MGOPS w 

Bornem Sulinowie – 

decyzje lub 

zaświadczenie 

ZASIŁEK RODZINNY WRAZ Z DODATKAMI   

jeżeli świadczenia 

wypłacił inny organ 

niż MGOPS w 

Bornem Sulinowie – 

decyzje lub 

zaświadczenie 

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE   

jeżeli świadczenia 

wypłacił inny organ 

niż MGOPS w 

Bornem Sulinowie – 

decyzje lub 

zaświadczenie 

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY   

jeżeli świadczenia 

wypłacił inny organ 

niż MGOPS w 

Bornem Sulinowie – 

decyzje lub 

zaświadczenie 

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE   

jeżeli świadczenia 

wypłacił inny organ 

niż MGOPS w 

Bornem Sulinowie – 

decyzje lub 

zaświadczenie 

ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU PIECZY ZASTĘPCZEJ   

jeżeli świadczenia 

wypłacił inny organ 

niż MGOPS w 

Bornem Sulinowie – 

decyzje lub 
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zaświadczenie 

DODATEK MIESZKANIOWY    

jeżeli świadczenia 

wypłacił inny organ 

niż MGOPS w 

Bornem Sulinowie – 

decyzje lub 

zaświadczenie 

DODATEK ENERGETYCZNY   

jeżeli świadczenia 

wypłacił inny organ 

niż MGOPS w 

Bornem Sulinowie – 

decyzje lub 

zaświadczenie 

STYPENDIA  

(z wyłączeniem pomocy materialnej dla uczniów)  
  

zaświadczenie lub 

oświadczenie 

DOCHÓD Z GOSPODARSTWA ROLNEGO 
  

zaświadczenie lub 

oświadczenie o 

powierzchni ha 

przeliczeniowych 

PRACA DORYWCZA   
oświadczenie 

POMOC RODZINY   
oświadczenie 

INNE DOCHODY: (podać jakie) 

………………………….…………………………………….. 
  

oświadczenie 

RAZEM DOCHÓD RODZINY WYNOSI  
zł    

DOCHÓD NA OSOBĘ W RODZINIE WYNOSI  
zł    

 

 

V. CZŁONKOWIE RODZINY OSIĄGNĘLI JEDNORAZOWE DOCHODY UZYSKANE W CIĄGU 12 MIESIĘCY 

POPRZEDZAJĄCYCH MIESIĄC ZŁOŻENIA WNIOSKU, PRZEKRACZAJĄCE PIĘCIOKROTNIE KWOTY 

KRYTERIUM DOCHODOWEGO W RODZINIE  

KTO, Z JAKIEGO TYTUŁU, W JAKIEJ WYSOKOŚCI:                                                                                            

                                                                                                                                                                                  

   NIE DOTYCZY   

 

 

VI. CZŁONKOWIE RODZINY ZOBOWIĄZANI DO PŁACENIA ALIMENTÓW NA RZECZ INNYCH OSÓB SPOZA 

GOSPODARSTWA DOMOWEGO (dołączyć dokumenty potwierdzające zobowiązanie do alimentacji i dowody wpłat) 

L.P. 
IMIĘ I NAZWISKO  

OSOBY ZOBOWIĄZANEJ DO ALIMENTACJI 
MIESIĘCZNA KWOTA 

ZASĄDZONYCH ALIMENTÓW 

1.   

2.   
 

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia  

                                                                                                                                                     . 

data       podpis składającego oświadczenie 
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P O U C Z E N I E 

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 uzyskania dochodu, jeżeli ustawa nie stanowi 
inaczej, pomniejszoną o: 
a. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; 
b. składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach; 
c. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 

2. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z hektarów przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się. 
3. Do miesięcznej wysokości dochodu nie wlicza się: pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej 

na podstawie przepisów o systemie oświaty, jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, zasiłku celowego, wartości 
świadczeń w naturze, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których 
mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów 
politycznych, świadczenia wychowawczego (500+) i dodatku wychowawczego oraz świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 
8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka. 

4. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub 
w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.  

5. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
6. Rodzice/opiekunowie prawni nieletniego ucznia otrzymującego stypendium szkolne oraz pełnoletni uczniowie otrzymujący 

stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie o 
ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (np. zmiana gminy zamieszkania ucznia, zaprzestanie 
nauki przez ucznia, zwiększenie dochodów członków gospodarstwa domowego ucznia). 

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

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

9. Stypendium szkolne przyznane w formie 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 jest wypłacane po dostarczeniu dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków 
wyłącznie na cele edukacyjne. 

10. Oświadczenia uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej, w tym oświadczenie o wysokości dochodów, a w 
przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, 
oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, 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.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu  

udzielania  pomocy materialnej o charakterze  

socjalnym dla uczniów zamieszkałych  

na terenie Gminy Borne Sulinowo  

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM 

W FORMIE ZASIŁKU SZKOLNEGO 

I.  WNIOSKODAWCA 

□ RODZIC / OPIEKUN PRAWNY NIEPEŁNOLETNIEGO UCZNIA 

□ PEŁNOLETNI UCZEŃ 

□ DYREKTOR SZKOŁY, OŚRODKA, KOLEGIUM 

 

 

II. DANE WNIOSKODAWCY 

IMIĘ I NAZWISKO  

PESEL 
(nie wypełnia dyrektor szkoły)  

ADRES ZAMIESZKANIA 

(nie wypełnia dyrektor szkoły)  

TELEFON (nie obowiązkowo)  

Adres e-mail (nie obowiązkowo)  
 

 

III. DANE UCZNIA 

 NAZWA I ADRES SZKOŁY KLASA 

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA 

 

  

PESEL 

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA 

 

  

PESEL 

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA 

 

  

PESEL 
 

 

IV.  WNIOSKOWANA FORMA ZASIŁKU SZKOLNEGO 

□ 
ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE NA POKRYCIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PROCESEM EDUKACYJNYM 

□ 
POMOC RZECZOWA O CHARAKTERZE EDUKACYJNYM  
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V.  FORMA PRZEKAZYWANIA ZASIŁKU 

□ 
RACHUNEK 

BANKOWY 

Nr   -     -     -     -     -     -     

  

□ GOTÓWKA (W KASIE BANKU PBS O/BORNE SULINOWO)  

 

 

VI.  OPIS ZDARZENIA LOSOWEGO I TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ, W JAKIEJ ZNALAZŁ SIĘ UCZEŃ ORAZ 

JEGO WPŁYWU NA POGORSZENIE SYTUACJI MATERIALNEJ UCZNIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie 

1. Oświadczam, że przedstawione dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz dołączam dokumenty potwierdzające wystąpienie 

zdarzenia losowego. 

2. Oświadczam, ze w przypadku przyznania zasiłku szkolnego w formie świadczenia pieniężnego zostanie ono przeznaczone na 

pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym ucznia. 

3. Otrzymałem/am klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Bornem Sulinowie. 

 
Oświadczenia uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej, w tym oświadczenie o wysokości dochodów, a w przypadku 
ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, oświadczenie 
o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, 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.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych zeznań. 

                                                    Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia  
 

                                                                             

data i podpis wnioskodawcy    
       pieczęć, jeśli wnioskodawcą jest dyrektor szkoły 
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