
UCHWAŁA NR XIX/118/20 
RADY GMINY STARY LUBOTYŃ 

z dnia 29 lipca 2020 r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Stary Lubotyń. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., 
poz. 713) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r., poz. 1481 ze zm.) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1.     Przyjmuje się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Stary Lubotyń, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

2. Ustala się wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

3. Ustala się wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXII/3/05 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie 
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, słuchaczy i wychowanków 
zamieszkałych na terenie Gminy Stary Lubotyń. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Lubotyń.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.  

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Janusz Legacki 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/118/20 
Rady Gminy Stary Lubotyń 

z dnia 29 lipca 2020 r. 

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

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin określa: 

1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, 

2) formy udzielania stypendium szkolnego, 

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego, 

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego. 

§ 2. Niniejszy regulamin określa warunki przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych uczniom 
zamieszkałym na terenie Gminy Stary Lubotyń, uczęszczającym do szkół wymienionych w art. 90b 
ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r., poz. 1481 z późn. zm.) zwanej 
dalej „ustawą”. 

Rozdział 2. 
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego 

§ 3. W zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin pozostających we wspólnym gospodarstwie 
domowym (art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) oraz od występujących 
w rodzinie ucznia okoliczności, wymienionych w art. 90d ust. 1 ustawy, ustala się wysokości stypendium 
szkolnego:  

1) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia do 250,00 zł netto – co najmniej 90% 
kwoty zasiłku rodzinnego, 

2) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia powyżej 250,00 zł do 380,00 zł netto co 
najmniej 85% kwoty zasiłku rodzinnego, 

3) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia powyżej 380,00 zł netto do wysokości 
kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej co najmniej 
80% kwoty zasiłku rodzinnego. 

Rozdział 3. 
Formy udzielania stypendium szkolnego 

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

1) całkowitego lub częściowego 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, 

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

a) podręczników, lektur, encyklopedii, atlasów, słowników i innych książek pomocnych w realizacji 
procesu dydaktycznego, 

b) plecaka/tornistra/torby szkolnej, worka na kapcie, kalkulatora, innych artykułów szkolnych, 
piśmiennych, plastycznych, 

c) stroju gimnastycznego, w skład którego mogą wchodzić: spodenki sportowe, koszulki sportowe, bluzy 
sportowe, spodnie sportowe, leginsy, dres, obuwie typu sportowego 

d) stroju galowego, w skład którego może wchodzić odzież i obuwie (1 komplet na rok szkolny), 

e) niezbędnego wyposażenia miejsca nauki w domu: biurko, krzesło/fotel do biurka, lampka na biurko, 

Id: D8D05EEF-271F-41AB-8C93-221F50875916. Podpisany Strona 1



f) komputera (laptopa, tabletu), urządzeń peryferyjnych np. (monitor, drukarka, klawiatura, myszka, 
urządzenie wielofunkcyjne), tonera/tuszu do drukarki, nośniki danych (pendrive, płyty CD, DVD), papier 
do drukarki, oprogramowania związanego z kształceniem, 

g) odzieży do nauki zawodu (wymagane potwierdzenie przez szkołę) 

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 
zamieszkania, a w szczególności: 

a) pokrycie kosztów zakwaterowania, 

b) pokrycia kosztów dojazdu do szkoły środkami komunikacji zbiorowej. 

4) świadczenia pieniężnego, w przypadkach określonych w art. 90d ust. 5 ustawy. 

§ 5. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie. 

§ 6. Stypendia szkolne mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: 

1) mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Stary Lubotyń; 

2) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, 
w szczególności gdy w rodzinie występuje: 

a) bezrobocie, 

b) niepełnosprawność, 

c) ciężka lub długotrwała choroba, 

d) brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 

e) alkoholizm lub narkomania, 

f) wielodzietność, 

g) rodzina niepełna, a także, gdy wystąpiło zdarzenie losowe, o którym mowa w § 16 niniejszego 
regulaminu. 

Rozdział 4. 
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego 

§ 7. Stypendium szkolne przyznaje Wójt Gminy Stary Lubotyń w drodze decyzji administracyjnej. 

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

1) rodziców albo pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium 
nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, 

2) odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych. 

2. Stypendium szkolne może być przyznane z urzędu. 

§ 9. 1.  Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa 
w § 8 ust. 2 jest złożenie wniosku do Urzędu Gminy w Starym Lubotyniu. 

2. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do 15 września danego roku szkolnego, a w 
przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów 
pracowników służb społecznych do 15 października danego roku szkolnego. 

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

4. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego dołącza się dokumenty umożliwiające określenie 
miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie (zaświadczenia, oświadczenia, nakazy płatnicze, decyzje, itp.) 

§ 10. 1.  Stypendium szkolne udzielone w formie określonej w § 4 ust. 1 pkt 1, realizowane jest do 
wysokości przyznanego stypendium szkolnego przez zwrot kosztów poniesionych za udział ucznia w zajęciach 
edukacyjnych na podstawie przedstawionych rachunków. 
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2. Stypendium szkolne udzielone w formie określonej w § 4 ust. 1 pkt 2, realizowane jest do wysokości 
przyznanego stypendium przez zwrot kosztów poniesionych na zakup podręczników i pomocy na podstawie 
przedstawionych rachunków. 

3. Stypendium szkolne udzielone w formie określonej w § 4 ust. 1 pkt 3, realizowane jest do wysokości 
przyznanego stypendium szkolnego przez zwrot kosztów poniesionych na zakwaterowanie ucznia bądź zwrot 
kosztów biletów miesięcznych. 

§ 11. Stypendium szkolne udzielone w formach określonych w § 4, może być realizowane poprzez zwrot 
uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedstawieniu oryginałów rachunków, faktur, imiennych biletów 
miesięcznych lub innych dokumentów potwierdzających dokonane wydatki oraz umożliwiających identyfikację 
osoby dokonującej zakupu, w formie wypłaty gotówkowej w kasie Banku Spółdzielczego O/Lubotyń lub na 
rachunek bankowy wskazany we wniosku. 

§ 12. 1.  Rodzic ucznia otrzymującego stypendium, pełnoletni uczeń otrzymujący stypendium oraz dyrektor 
szkoły, są obowiązani niezwłocznie powiadomić Wójta Gminy Stary Lubotyń, 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. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze 
decyzji administracyjnej. 

5. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza, jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone stypendium 
szkolne w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby 
skutki udzielanej pomocy, Wójt może odstąpić od żądania takiego zwrotu. 

§ 13. 1.  Do opiniowania wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym Wójt 
powołuje komisję stypendialną. 

2. Skład komisji stypendialnej, tryb jej pracy oraz szczegółowe zadania ustała Wójt w odrębnym 
zarządzeniu. 

Rozdział 5. 
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego 

§ 14. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi mieszkającemu na terenie Gminy Stary Lubotyń 
znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. 

§ 15. Zasiłek szkolny przyznaje Wójt Gminy Stary Lubotyń w drodze decyzji administracyjnej. 

§ 16. Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku szkolnego są w szczególności: 

1) pożar lub zalanie mieszkania, 

2) wypadek, 

3) nagła, długotrwała choroba w rodzinie, 

4) śmierć jednego lub obojga rodziców, 

5) inne, uzasadnione okoliczności. 

§ 17. 1.  Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek osób wymienionych w art. 90n ust. 2 ustawy. 

2. Zasiłek szkolny może być przyznany z urzędu. 

§ 18. 1.  Warunkiem ubiegania się o przyznanie zasiłku szkolnego, z wyjątkiem sytuacji o której mowa w § 
17 ust. 2 jest złożenie wniosku do Urzędu Gminy w Starym Lubotyniu w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące 
od dnia wystąpienia zdarzenia losowego. 

2. Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego dołącza się: 

1) dokumenty umożliwiające określenie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, 
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2) dokumenty stwierdzające okoliczności wystąpienia zdarzenia losowego. 

§ 19. 1.  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. 

2. Wypłata zasiłku nastąpi w formie i terminie określonym w decyzji przyznającej pomoc. 

Rozdział 6. 
Postanowienia końcowe 

§ 20. 1.  Wysokość pomocy materialnej o charakterze socjalnym, przyznawanej w formie stypendium 
szkolnego i zasiłku szkolnego, każdorazowo uzależniona będzie od liczby uprawnionych uczniów ubiegających 
się o udzielenie pomocy oraz od środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Stary Lubotyń. 

2. Uczeń traci prawo do otrzymania stypendium, jeżeli przerwał naukę, został skreślony z listy uczniów lub 
ustały przyczyny, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/118/20 

              Rady Gminy Stary Lubotyń 

       z dnia 29 lipca 2020 r. 

Nr ewidencyjny wnioski: 

4462/………/……… 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO 

Nazwisko i imię osoby składającej wniosek  

 

……………………………………………………………………………………………/tel.: ……………………………… 

 

1. Dane osobowe ucznia:  

Nazwisko    

Imiona      

Imię ojca    

Imię matki    

PESEL ucznia    

       Data i miejsce urodzenia      

 

      2. Informacje o szkole 

Nazwa szkoły    

Typ szkoły    

Ulica   Miejscowość    

Kod pocztowy   Województwo   

W roku szkolnym 202.../202... jest uczniem klasy ...................................................................... 

 

3. Adres stałego zameldowania  

Miejscowość    Nr domu   

Kod pocztowy 07 - 303 Województwo mazowieckie 

 

4. Wnioskuję o przyznanie następującej formy pomocy: 

 (pomoc może być udzielona w jednej lub kilku formach, należy zaznaczyć formę pomocy, o którą się wnioskuje, stawiając 

znak X we właściwej ͠ □) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

□ całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tum 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, w tym w szczególności zakupu : 

a)   podręczników, lektur, encyklopedii, atlasów, słowników i innych książek pomocnych w realizacji procesu    

dydaktycznego, 

b) plecaka/tornistra/torby szkolnej, worka na kapcie, kalkulatora, innych artykułów szkolnych, piśmiennych, plastycznych, 

a) stroju gimnastycznego, w skład którego mogą wchodzić: spodenki sportowe, koszulki sportowe, bluzy sportowe, 

spodnie sportowe, leginsy, dres, obuwie typu sportowego 

b) stroju galowego, w skład którego może wchodzić odzież i obuwie (1 komplet na rok szkolny), 

c) niezbędnego wyposażenia miejsca nauki w domu: biurko, krzesło/fotel do biurka, lampka na biurko, 

d) komputera (laptopa, tabletu), urządzeń peryferyjnych np. (monitor, drukarka, klawiatura, myszka, urządzenie 

wielofunkcyjne), tonera/tuszu do drukarki, nośniki danych (pendrive, płyty CD, DVD), papier do drukarki, 

oprogramowania związanego z kształceniem, 

e) odzieży do nauki zawodu (wymagane potwierdzenie przez szkołę) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 □ całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, a    

       w szczególności: 

a) pokrycie kosztów zakwaterowania, 

b) pokrycia kosztów dojazdu do szkoły środkami komunikacji zbiorowej. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 □ świadczenia pieniężnego 
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5. Oświadczam, że w mojej rodzinie występują niżej wymienione okoliczności (należy  

     zaznaczyć odpowiednie, stawiając znak X we właściwej □ ):  

�              bezrobocie, *  

�              niepełnosprawność, *  

�              ciężka lub długotrwała choroba, *  

�              wielodzietność,  

�              brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,  

�              alkoholizm lub narkomania,  

�              rodzina jest niepełna,  

                 lub wystąpiło zdarzenie losowe: ..................................................................................................... 

* jeżeli występuje, należy dołączyć odpowiednie zaświadczenie 

 

6. Potwierdzenie uczęszczania do szkoły/kolegium/ośrodka 

 

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

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

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

 

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

                                                                                                      data, pieczątka i podpis dyrektora 

 

7. Opinia Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu lub nie korzystaniu ze świadczeń 

   pomocy społecznej: 

 

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

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

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

 

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

                                                                                                           data, pieczątka. i podpis 

                                                                                                uprawnionego pracownika GOPS 

8. Zaświadczenie o posiadaniu / nie posiadaniu gospodarstwa rolnego na terenie gminy   

    Stary Lubotyń lub na terenie innej gminy: 

 

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

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

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

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

 

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

                                                                                                     data, pieczątka i podpis 

                                                                                           uprawnionego pracownika urzędu gminy 

9. Forma przekazania przyznanego stypendium (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

□  wypłata w kasie Banku Spółdzielczego O/Lubotyń 

□  przelew na rachunek bankowy 

     a) numer rachunku ………………………………………………………………………………………….. 

     b) imię i nazwisko właściciela rachunku ………………………………………………………………….. 
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10. Dane dotyczące gospodarstwa domowego: 

Do wniosku należy załączyć zaświadczenia o dochodach, na podstawie których wysokość dochodu    

każdej z niżej wymienionej osób została wpisana. 

Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających w wspólnym 

gospodarstwie domowym: 

L

Lp. 
Imię i nazwisko 

Data 

urodzenia 
Miejsce pracy - nauki 

Stopień 

pokrewieństwa 

Wysokość 

dochodu w zł 

      

………… 

      

………… 

      

………… 

      

………… 

      

………… 

      

………… 

      

………… 

      

………… 

 

 

     

 …..…….. 

      

.……… 

 

Łączny dochód całego gospodarstwa domowego 

 

………… 

 

Średni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi ……………………………… zł 

(słownie: ……………………………………………………………………………………………….…………..…….zł) 

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń. 

 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie dla potrzeb 

programu pomocy materialnej. 

 

 

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

                miejscowość, data                                       podpis ucznia pełnoletniego albo rodzica lub opiekuna 

                                                                                                prawnego ucznia niepełnoletniego 

 

 

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

data przyjęcia wniosku                                                           pieczątka i podpis osoby przyjmującej wniosek 
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POUCZENIE 
Miesięczna wysokość dochodu jest ustalona na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 – 13 ustawy o pomocy społecznej. 

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, 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.  

2. Do dochodu nie wlicza się: 

1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego; 

2) zasiłku celowego; 

3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty; 

4) wartości świadczenia w naturze; 

5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu 

wykonywania prac społecznie użytecznych: 

a) 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; 

6) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego; 

7) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, oraz 

dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

8) świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art.8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka. 

3. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą: 

1) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób 

fizycznych – za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem 

należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi 

w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności 

oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenie społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi 

w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu 

podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie 

prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby; 

2) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne – za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby 

- W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez 

podatek należny, o którym mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej, rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej 

pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w 

nich dochodów. 

- Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych 

w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu 

skarbowego, zawierające informację o wysokości: 

         a)      przychodu; 

b) kosztów uzyskania przychodu; 

c) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania; 

d) dochód z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach, o których mowa w art. 8 ust. 6 ustawy o 

pomocy społecznej; 

e) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne; 

f) należnego podatku; 

g) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności 

gospodarczej. 

- Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o 

zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia 

wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu 

opłacania składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. 

4. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości określonej w art. 8 ust. 9 ustawy o pomocy 

społecznej 

5. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz innych źródeł sumuje się. 

6. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy 

społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:  

1) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej,  

2) kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie  

- kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.  

7. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy 

społecznej dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na kolejne miesiące przez okres 

odpowiadający okresowi, za który uzyskano dochód.  

8. W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku  

         Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.”  

 

Do wniosku należy dołączyć lub odpowiednio:  

1) zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie 

wniosku, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,  

2) odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,  

3) zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o uzyskiwanej pomocy materialnej, jeśli uczeń pobiera pomoc (fakt ten może być 

poświadczony na wniosku),  

4) oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym itp.)  

5) stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie z innych źródeł niż w pkt a – d w miesiącu poprzedzającym 

złożenie wniosku (według zasad określonych w ustawie o pomocy społecznej - patrz poniżej),  
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/118/20 

             Rady Gminy Stary Lubotyń 

          z dnia 29 lipca 2020 r. 
Nr ewidencyjny wniosku:  

  

   4461/........./...............  

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO 

 

Nazwisko i imię osoby składającej wniosek  

 

……………………………………………………………………………………………/tel.: ……………………………… 

 

1. Dane osobowe ucznia:  

Nazwisko    

Imiona      

Imię ojca    

Imię matki    

PESEL ucznia    

Data i miejsce urodzenia      

 

2. Informacje o szkole 

Nazwa szkoły    

Typ szkoły    

Ulica   Miejscowość    

Kod pocztowy   Województwo   

 

W roku szkolnym 201.../201... jest uczniem klasy ...................................................................... 

 

3. Adres stałego zameldowania  

Miejscowość    Nr domu   

Kod pocztowy 07 - 303 Województwo mazowieckie 

 

4. Wnioskuję o przyznanie zasiłku szkolnego 

    Opis zdarzenia losowego, uzasadniającego przyznanie zasiłku szkolnego*: ……………………... 

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………… 
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* do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające opisane okoliczności 

5. Opinia dyrektora szkoły/kolegium/ośrodka 

 

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

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

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

 

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

                                                                                                    data, pieczątka i podpis dyrektora 

 

 

6. Opinia Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu lub nie korzystaniu ze świadczeń 

   pomocy społecznej: 

 

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

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

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

 

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

                                                                                                       data, pieczątka. i podpis 

                                                                                          uprawnionego pracownika GOPS 

 

 

7. Zaświadczenie o posiadaniu / nie posiadaniu gospodarstwa rolnego na terenie gminy   

    Stary Lubotyń lub na terenie innej gminy: 

 

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

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

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

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

 

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

                                                                                                   data, pieczątka i podpis 

                                                                                      uprawnionego pracownika urzędu gminy 

 

 

8. Forma przekazania przyznanego stypendium (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

□  wypłata w kasie Banku Spółdzielczego O/Lubotyń 

□  przelew na rachunek bankowy 

     a) numer rachunku …………………………………………………………………………….. 

     b) imię i nazwisko właściciela rachunku ……………………………………………………… 
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9. Dane dotyczące gospodarstwa domowego: 

Do wniosku należy załączyć zaświadczenia o dochodach, na podstawie których wysokość dochodu 

każdej z niżej wymienionej osób została wpisana. 

Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających w wspólnym 

gospodarstwie domowym: 

L

p. 
Imię i nazwisko 

Data 

urodzenia 
Miejsce pracy - nauki 

Stopień 

pokrewieńst

wa 

Wysok

ość dochodu 

w zł 

      

………… 

      

………… 

      

………… 

      

………… 

      

………… 

      

………… 

      

………… 

      

………… 

      

………. 

      

………. 

 

Łączny dochód całego gospodarstwa domowego 

 

………… 

 

Średni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi ……………………………… zł 

(słownie: ……………………………………………………………………………………………….……….zł 

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń. 

 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie dla potrzeb 

programu pomocy materialnej. 

 

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

                miejscowość, data                                   podpis ucznia pełnoletniego 

                                                                albo rodzica lub opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego 

 

 

 

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

         data przyjęcia wniosku                       pieczątka i podpis osoby przyjmującej wniosek 
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POUCZENIE 

 
1. Zasiłek szklony może być przyznany uczniowi szkoły, zamieszkałemu na terenie Gminy Stary Lubotyń znajdującemu się 

przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (pożar lub zalanie mieszkania, wypadek, nagła, 

długotrwała choroba w rodzinie, śmierć jednego lub obojga rodziców, inne uzasadnione okoliczności). 

2. 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. 

3. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie 

tego zasiłku. 

4. Osoby ubiegające się o zasiłek szkolny mają obowiązek udokumentować zaistnienie zdarzenia losowego. 
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