
 

Wójt Gminy Gorlice 

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

  .....................................................  
imię i nazwisko wnioskodawcy 

  .....................................................  
adres zamieszkania 

  .....................................................  
nr telefonu 

Składam wniosek o przyznanie roku szkolnym  ................................................ stypendium szkolnego 
/zasiłku szkolnego*. 

I. Informacje o uczniu: 

1. Imię i nazwisko .........................................................................................................................................  

2. Data i miejsce urodzenia ...........................................................................................................................  

3. PESEL .......................................................................................................................................................  

4. Imiona rodziców .......................................................................................................................................  

5. Adres stałego zamieszkania ......................................................................................................................  

6. Klasa (semestr), nazwa szkoły (placówki, kolegium), adres ....................................................................  

 

II. Sytuacja rodzinna i materialna: 

Oświadczam, że rodzina moja składa się z niżej wymienionych osób pozostających 
we wspólnym gospodarstwie domowym: 

Lp. Imię i nazwisko PESEL 
Pokrewieństwo w stosunku 

do ucznia 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

1. Źródła dochodu oraz kwota miesięcznego dochodu netto uzyskanego przez rodzinę w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, stanowią: 

1) wynagrodzenie za pracę i zasiłek rodzinny ........................................................................................... zł 

2) emerytury, renty ..................................................................................................................................... zł 

3) zasiłki z pomocy społecznej................................................................................................................... zł 

4) dodatek mieszkaniowy ........................................................................................................................... zł 

5) zasiłek dla bezrobotnych ........................................................................................................................ zł 

6) dochody z gospodarstwa rolnego (……zł za 1 ha przeliczeniowy) ....................................................... zł 

7) dochody z prowadzenia działalności gospodarczej ............................................................................... zł 

8) inne dochody .......................................................................................................................................... zł 

 

 
 



Łączny dochód miesięczny .................................................................................................................... zł 

2. Wydatki rodziny: alimenty świadczone na rzecz innych osób ...................................................................... zł 

3. Dochód miesięczny netto na jedną osobę w rodzinie wyniósł ...................................................................... zł 

Dochody i wydatki należy udokumentować odpowiednimi zaświadczeniami, decyzjami, oświadczeniami, 

nakazami płatniczymi. 

III. Uzasadnienie wniosku 

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

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

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

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

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

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

(opisać okoliczności powodujące trudną sytuację materialną rodziny wskazując w szczególności czy w rodzinie występuje bezrobocie, 
niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, rodzina niepełna lub zdarzenie losowe w przypadku ubiegania się 
o zasiłek szkolny) 
 

IV. Wnioskowana forma/wnioskowane formy pomocy materialnej: 

1) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych szkolnych i pozaszkolnych, 

2) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, książek i innych 

pomocy naukowych, 

3) całkowite lub częściowe pokrycie wydatków związanych z wyjazdami na tzw. zielone szkoły, obozy, 

wycieczki edukacyjne organizowane przez szkołę, 

4) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania 

wydatkami edukacyjnymi z kierunkiem kształcenia (dot. uczniów szkół ponadpodstawowych oraz 

słuchaczy kolegiów),  

5) świadczenie pieniężne. 
 

IV. Oświadczam, że uczeń otrzymuje / nie otrzymuje* inne stypendium o charakterze socjalnym 

ze środków publicznych w wysokości ……………… miesięcznie, przyznane na okres ………………………. 

 

VI. 1. Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Wójta Gminy Gorlice o ustaniu przyczyn, które 
stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. 

2. Przyjmuję do wiadomości, że należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego 
podlegają zwrotowi w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku zgodnie z ustawą 
z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w celu monitoringu i ewaluacji. 
 

Zgodnie z art. 233 Kodeksy karnego jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia. 
 

Załączniki – zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów – ……….. szt.  

 

 

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

 miejscowość, data  podpis wnioskodawcy 

 

 

Wniosek należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Łukasiewicza 6, 38-300 

Gorlice. 

* niepotrzebne skreślić 


