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Uchwa a Nr ___/6/___/11

Rady Miejskiej w I owej

z dnia _______________________ 2011 r.

zmieniaj ca uchwa  w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka ych na terenie

gminy I owa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó n. zm. 1)  art. 90f ustawy z
dnia 7 wrze nia 1991 r. o systemie o wiaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572
z pó n. zm. 2) uchwala si , co nast puje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w I owej Nr 70/5/IX/07 z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie
uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszka ych na terenie gminy I owa (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 95, poz. 1302, z 2008 r.
Nr 6, poz. 163, Nr 49, poz. 925 i Nr 135, poz. 2155 oraz z 2009 r. Nr 55, poz. 775) za czniki
nr 1 i 2 otrzymuj  brzmienie zgodnie z za cznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwa y.

§ 2. Wykonanie uchwa y powierza si  Burmistrzowi I owej.

§ 3. Uchwa a wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia w Dzienniku
Urz dowym Województwa Lubuskiego i ma zastosowanie do zdarze , które powstan  po
dniu 1 lipca 2011 roku.

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr
175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr
173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241
oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr
281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz.
1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42,
poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz.
206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr
127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.
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Za cznik Nr 1 do Uchwa y
Nr ___/6/____/11 Rady Miejskiej w I owej

W N I O S E K
O  PRZYZNANIE  STYPENDIUM  SZKOLNEGO

w roku szkolnym 20....../20......

(dot. stypendium przyznawanego  w ramach  pomocy materialnej ze rodków  finansowych Gminy I owa na podstawie art.
90b, art. 90c, art.90d  ustawy z dnia 7 wrze nia 1991 r.  o systemie o wiaty Dz. U.  z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z pó n.  zm.).

Dane  personalne (art. 90n ust.4 pkt.1)

Nazwisko i imi  wnioskodawcy

Nazwisko ucznia

Imiona ucznia

Nazwisko(a) i imiona rodziców

PESEL ucznia

Nazwa szko y/klasa

Miejsce zamieszkania ucznia (art. 90n ust.4 pkt.2)

Miejscowo

Ulica

Numer domu / numer mieszkania

Adres do korespondencji*
*wype ni  gdy jest inny ni  zamieszkania

Kod pocztowy - miejscowo

Ulica, nr domu, nr mieszkania

ADNOTACJE URZ DOWE
Data wp ywu
wniosku

Numer  wniosku

Sposób za atwienia
wniosku

Do
Burmistrza I owej
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Dane uzasadniaj ce przyznanie wiadczenia pomocy materialnej (art. 90n ust.4 pkt.3 i ust.5)

Prosz  o przyznanie stypendium w zwi zku z: _________________________________________
_________________________________________________________________________________

I. Sytuacja materialna rodziny ucznia :

1. Liczba osób w rodzinie ......................., w tym rodze stwo w wieku poni ej 25 roku ycia:   .....................
2. ród a oraz kwota miesi cznego dochodu (netto) rodziny uzyskanego w miesi cu poprzedzaj cym miesi c z enia

wniosku:
1) wynagrodzenie ze stosunku pracy ........................ z .
2) dzia alno  gospodarcza wykonywana osobi cie (w tym umowy o dzie o i zlecenia) ........................ z .
3) dochody z gospodarstwa rolnego ........................ z .
4) emerytura – renta, renta strukturalna ........................ z .
5) renta socjalna, ........................ z .
6) wiadczenia rodzinne:

a) zasi ek rodzinny oraz dodatki do zasi ku rodzinnego ........................ z .
b) zasi ek piel gnacyjny ........................ z .
c) wiadczenie piel gnacyjne ........................ z .

7) zasi ek dla bezrobotnych ........................ z .
8) zasi ki z pomocy spo ecznej ........................ z .
9) alimenty ........................ z .
10) dodatek mieszkaniowy ........................ z .
11) inne dochody ........................ z .
12) pobierane inne stypendia o charakterze socjalnym ........................ z .

Dochód miesi czny (razem poz. 1 do 12) w rodzinie wyniós ........................ z .

Dochód na osob  w rodzinie wyniós ........................ z .

Na dowód za czam*: (Wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium powinny zosta  z one wy cznie kopie dokumentów
stanowi cych, zgodnie z poni szym wykazem, niezb dne za czniki do wniosku. Orygina y dokumentów stanowi cych za czniki musz
zosta  przedstawione do wgl du upowa nionemu pracownikowi w miejscu sk adania wniosku. Sk adaj cy o wiadczenie jest obowi zany
do zawarcia w nim klauzuli nast puj cej tre ci: „Jestem wiadomy odpowiedzialno ci karnej za z enie fa szywego o wiadczenia”.)

 za wiadczenia lub o wiadczenie o wysoko ci dochodów

 za wiadczenie lub o wiadczenie o korzystaniu ze wiadcze  pieni nych z pomocy spo ecznej

 inne (jakie?)   1. .....................................................................................................................................................
2. .....................................................................................................................................................
3. .....................................................................................................................................................
4. .....................................................................................................................................................

* w ciwe zaznaczy

II. Sytuacja yciowa rodziny ucznia

 bezrobocie; niepe nosprawno ;

trwa a niezdolno  do pracy, ci ka lub d ugotrwa a choroba; przemoc w rodzinie;

 wielodzietno  (troje lub wi cej dzieci); rodzina niepe na;

brak umiej tno ci wype niania funkcji opieku czo-wychowawczych; alkoholizm lub narkomania.

* w ciwe zaznaczy
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Po dana forma stypendium*:

pokrycia kosztów udzia u w zaj ciach edukacyjnych, wykraczaj cych poza zaj cia realizowane w szkole w ramach
planu nauczania, udzia u w zaj ciach edukacyjnych realizowanych poza szko , a tak e pokrycia kosztów
obowi zkowych wiadcze  zwi zanych z procesem edukacyjnym, w tym: ubezpieczenia, specjalistyczne badania
lekarskie;
pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególno ci zakupu podr czników, przyborów
szkolnych, stroju sportowego i innych przedmiotów niezb dnych do nauki i udzia u w zaj ciach;
pokrycie kosztów zwi zanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania;

pokrycia kosztów ubezpieczenia ucznia w szkole.

Przyznane stypendium w formie pieni nej prosz  wyp aci

w kasie

przekaza  na konto nr..................................................................................................................................

                                 w banku .................................................................................................................................

...................................................................................................................
(data i czytelny podpis wnioskodawcy)

*nale y zaznaczy   w ciw  form  (jedn  lub kilka)

Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego o wiadczam, e dane przedstawione we wniosku  s   zgodne ze stanem
faktycznym.

....................................................................................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy)

wiadczam, e zobowi zuj  si  niezw ocznie powiadomi  o zaistnia ych zmianach w sytuacji materialnej mojej rodziny
oraz o zmianie warunkach stanowi cych podstaw  przyznania stypendium szkolnego.

....................................................................................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy)

Wyra am zgod  na przetwarzanie moich danych osobowych wynikaj cych z realizacji pomocy  w formie stypendium
szkolnego, ich udost pniania osobom trzecim oraz ich ewentualnego przetwarzania przez osoby trzecie w celach
wynikaj cych z realizacji  i rozlicze  finansowych.

....................................................................................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy)

Informacja dotycz ca otrzymywanych innych stypendiów o charakterze socjalnym ze rodków publicznych

wiadczam, e ucze  ..........................................................................................................................................................
 nie otrzymuje / otrzymuje* stypendium socjalnego ze rodków publicznych
...............................................................................................................................................................................................

(poda  jakie, w  jakiej wysoko ci i kto wyp aca)

...............................................................................................................................................................................................
 *niepotrzebne skre li
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Adnotacje urz dowe
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Za cznik Nr 2 do
Uchwa y Nr ___/6/____/11
Rady Miejskiej w I owej

W N I O S E K
O  PRZYZNANIE  ZASI KU  SZKOLNEGO

w roku szkolnym 20...../20......

(dot. zasi ku przyznawanego  w ramach  pomocy materialnej ze rodków  finansowych Gminy I owa na podstawie art. 90b,
art. 90c, art.90e ustawy z dnia 7 wrze nia 1991 r.  o systemie o wiaty Dz. U.  z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z pó n.  zm.).

Dane  personalne (art. 90n. ust.4. pkt.1)

Nazwisko i imi  wnioskodawcy

Nazwisko ucznia

Imiona ucznia

Nazwisko(a) i imiona rodziców

PESEL ucznia

Nazwa szko y/klasa

Miejsce zamieszkania ucznia (art. 90n. ust.4. pkt.2)

Miejscowo

Ulica

Numer domu / numer mieszkania

Adres do korespondencji*
*wype ni  gdy jest inny ni  zamieszkania

Kod pocztowy - miejscowo

Ulica, nr domu, nr mieszkania

ADNOTACJE URZ DOWE
Data wp ywu
wniosku

Numer  wniosku

Sposób za atwienia
wniosku

Do
Burmistrza I owej
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Dane uzasadniaj ce przyznanie wiadczenia pomocy materialnej* (art. 90n. ust.4. pkt.3 i ust.5)

Prosz  o przyznanie zasi ku w zwi zku z:

I Wyst pieniem zdarzenia losowego (art. 90e ust. 1):

Opis zdarzenia:

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

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

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

Na dowód za czam*:

 za wiadczenia lekarskie, odpisy aktów stanu cywilnego

 protoko y policji lub stra y po arnej

 inne (jakie?)   1. .....................................................................................................................................................

2. .....................................................................................................................................................

3. .....................................................................................................................................................

4. .....................................................................................................................................................
* w ciwe zaznaczy

II Wyst pieniem zdarze ywio owych

Opis zdarzenia:

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

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

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

Na dowód za czam*:

 protoko y szkód,

 protoko y policji lub stra y po arnej

 inne (jakie?)   1. .....................................................................................................................................................

2. .....................................................................................................................................................

3. .....................................................................................................................................................

4. .....................................................................................................................................................

* w ciwe zaznaczy

III. Sytuacja yciowa rodziny ucznia

 bezrobocie; niepe nosprawno ;

trwa a niezdolno  do pracy, ci ka lub d ugotrwa a choroba; przemoc w rodzinie;

 wielodzietno  (troje lub wi cej dzieci); rodzina niepe na;

brak umiej tno ci wype niania funkcji opieku czo-wychowawczych; alkoholizm lub narkomania.

* w ciwe zaznaczy
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Po dana forma zasi ku*:

pokrycia kosztów udzia u w zaj ciach edukacyjnych, wykraczaj cych poza zaj cia realizowane w szkole w ramach
planu nauczania, udzia u w zaj ciach edukacyjnych realizowanych poza szko , a tak e pokrycia kosztów
obowi zkowych wiadcze  zwi zanych z procesem edukacyjnym, w tym: ubezpieczenia, specjalistyczne badania
lekarskie;

pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególno ci zakupu podr czników, przyborów
szkolnych, stroju sportowego i innych przedmiotów niezb dnych do nauki i udzia u w zaj ciach

Przyznane stypendium w formie pieni nej prosz  wyp aci

w kasie

przekaza  na konto nr..................................................................................................................................

                                 w banku .................................................................................................................................

...................................................................................................................
(data i czytelny podpis wnioskodawcy)

*nale y zaznaczy   w ciw  form  (jedn  lub kilka)

Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego o wiadczam, e dane przedstawione we wniosku  s   zgodne ze stanem
faktycznym.

....................................................................................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy)

wiadczam, e zobowi zuj  si  niezw ocznie powiadomi  o zaistnia ych zmianach w sytuacji materialnej mojej rodziny
oraz o zmianie warunkach stanowi cych podstaw  przyznania stypendium szkolnego.

....................................................................................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy)

Wyra am zgod  na przetwarzanie moich danych osobowych wynikaj cych z realizacji pomocy  w formie stypendium
szkolnego, ich udost pniania osobom trzecim oraz ich ewentualnego przetwarzania przez osoby trzecie w celach
wynikaj cych z realizacji  i rozlicze  finansowych.

....................................................................................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy)
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Adnotacje urz dowe


