
Uchwała Nr  181/5/XX/08

Rady Miejskiej w Iłowej

z dnia  25 listopada  2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

gminy Iłowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 1)  art. 90f ustawy z
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572
z późn. zm. 2) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Iłowej Nr 70/5/IX/07 z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie
uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Iłowa (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 95, poz. 1302 oraz z
2008 r. Nr 6, poz. 163 i Nr 49, poz. 925) wprowadza się następujące zmiany:

1) skreśla się § 3 i § 4,

2) w § 9 skreśla się ust. 3 i 4,

3) w § 10 ust. 1 i ust. 2 otrzymują brzmienie:

„1. Wnioski dotyczące uczniów Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w
Iłowej, Szkoły Podstawowej w Szczepanowie i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iłowej
składane są wyłącznie w tych szkołach, w których uczeń pobiera naukę. Szkoły
przekazują wnioski do GZEAS.
2. Wnioski dotyczące uczniów innych szkół, nie wymienionych w ust. 1, składane są
bezpośrednio do GZEAS.”

4) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek skierowany do Burmistrza Iłowej,
którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.”

5) załączniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej
uchwały.

1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone 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 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974  i Nr 173, poz.
1218.

2 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone 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, Nr 181, poz. 1292 oraz z 2008 r. Nr 70,
poz. 416 i Nr 145, poz. 917.



§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i ma zastosowanie do zdarzeń, które powstały po
dniu 31 sierpnia 2008 roku.

Przewodniczący Rady

  Mirosław Wdowiak



Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr 181/5/XX/08 Rady Miejskiej w Iłowej

W N I O S E K
O  PRZYZNANIE  STYPENDIUM  SZKOLNEGO

w roku szkolnym 200....../200......

(dot. stypendium przyznawanego  w ramach  pomocy materialnej ze środków  finansowych Gminy Iłowa na podstawie art.
90b, art. 90c, art.90d  ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty Dz. U.  z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn.  zm.).

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

Nazwisko i imię wnioskodawcy

Nazwisko ucznia

Imiona ucznia

Nazwisko(a) i imiona rodziców

PESEL ucznia

Nazwa szkoły/klasa

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

Miejscowość

Ulica

Telefon

Adres do korespondencji*
*wypełnić gdy jest inny niż zamieszkania

Miejscowość

Ulica

ADNOTACJE URZĘDOWE
Data wpływu
wniosku

Numer  wniosku

Sposób załatwienia
wniosku

Do
Burmistrza Iłowej



Dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej (art. 90n ust.4 pkt.3 i ust.5)

Proszę o przyznanie stypendium w związku z: _________________________________________
_________________________________________________________________________________

I. Sytuacja materialna rodziny ucznia :

1. Liczba osób w rodzinie ......................., w tym rodzeństwo w wieku poniżej 25 roku życia:   .....................
2. Źródła oraz kwota miesięcznego dochodu (netto) rodziny uzyskanego w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia

wniosku:
1) wynagrodzenie ze stosunku pracy ........................ zł.
2) działalność gospodarcza wykonywana osobiście (w tym umowy o dzieło i zlecenia) ........................ zł.
3) dochody z gospodarstwa rolnego ........................ zł.
4) emerytura – renta, renta strukturalna ........................ zł.
5) renta socjalna, ........................ zł.
6) świadczenia rodzinne:

a) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego ........................ zł.
b) zasiłek pielęgnacyjny ........................ zł.
c) świadczenie pielęgnacyjne ........................ zł.

7) zasiłek dla bezrobotnych ........................ zł.
8) zasiłki z pomocy społecznej ........................ zł.
9) alimenty ........................ zł.
10) dodatek mieszkaniowy ........................ zł.
11) inne dochody ........................ zł.
12) pobierane inne stypendia o charakterze socjalnym ........................ zł.

Dochód miesięczny (razem poz. 1 do 12) w rodzinie wyniósł ........................ zł.

Dochód na osobę w rodzinie wyniósł ........................ zł.

Na dowód załączam*: (Wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium powinny zostać złożone wyłącznie kopie dokumentów
stanowiących, zgodnie z poniższym wykazem, niezbędne załączniki do wniosku. Oryginały dokumentów stanowiących załączniki muszą
zostać przedstawione do wglądu upoważnionemu pracownikowi w miejscu składania wniosku.)

 zaświadczenia o wysokości dochodów

 zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

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

* właściwe zaznaczyć

II. Sytuacja życiowa rodziny ucznia

 bezrobocie;  niepełnosprawność;

 trwała niezdolność do pracy, ciężka lub długotrwała choroba;  przemoc w rodzinie;

 wielodzietność (troje lub więcej dzieci);  rodzina niepełna;

 brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych;  alkoholizm lub narkomania.

* właściwe zaznaczyć



Pożądana forma stypendium*:

 pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach
planu nauczania, udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a także pokrycia kosztów
obowiązkowych świadczeń związanych z procesem edukacyjnym, w tym: ubezpieczenia, specjalistyczne badania
lekarskie;

 pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, przyborów
szkolnych, stroju sportowego i innych przedmiotów niezbędnych do nauki i udziału w zajęciach;

 pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania;

 pokrycia kosztów ubezpieczenia ucznia w szkole.

Przyznane stypendium w formie pieniężnej proszę wypłacić

 w kasie

 przekazać na konto nr..................................................................................................................................

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

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

*należy zaznaczyć  właściwą formę (jedną lub kilka)

Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że dane przedstawione we wniosku  są  zgodne ze stanem
faktycznym.

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

Oświadczam, że zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o zaistniałych zmianach w sytuacji materialnej mojej rodziny
oraz o zmianie warunkach stanowiących podstawę przyznania stypendium szkolnego.

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

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wynikających z realizacji pomocy  w formie stypendium
szkolnego, ich udostępniania osobom trzecim oraz ich ewentualnego przetwarzania przez osoby trzecie w celach
wynikających z realizacji  i rozliczeń finansowych.

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

Informacja dotycząca otrzymywanych innych stypendiów o charakterze socjalnym ze środków publicznych

Oświadczam, że uczeń ..........................................................................................................................................................
 nie otrzymuje / otrzymuje* stypendium socjalnego ze środków publicznych
...............................................................................................................................................................................................

(podać jakie, w  jakiej wysokości i kto wypłaca)

...............................................................................................................................................................................................
 *niepotrzebne skreślić



Adnotacje urzędowe



Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr181/5/XX/08
Rady Miejskiej w Iłowej

W N I O S E K
O  PRZYZNANIE  ZASIŁKU  SZKOLNEGO

w roku szkolnym 200...../200......

(dot. zasiłku przyznawanego  w ramach  pomocy materialnej ze środków  finansowych Gminy Iłowa na podstawie art. 90b,
art. 90c, art.90e ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty Dz. U.  z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn.  zm.).

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

Nazwisko i imię wnioskodawcy

Nazwisko ucznia

Imiona ucznia

Nazwisko(a) i imiona rodziców

PESEL ucznia

Nazwa szkoły/klasa

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

Miejscowość

Ulica

Telefon

Adres do korespondencji*
*wypełnić gdy jest inny niż zamieszkania

Miejscowość

Ulica

ADNOTACJE URZĘDOWE
Data wpływu
wniosku

Numer  wniosku

Sposób załatwienia
wniosku

Do
Burmistrza Iłowej



Dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej* (art. 90n. ust.4. pkt.3 i ust.5)

Proszę o przyznanie zasiłku w związku z:

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

Opis zdarzenia:

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

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

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

Na dowód załączam*:

 zaświadczenia lekarskie, odpisy aktów stanu cywilnego

 protokoły policji straży pożarnej

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

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

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

4. .....................................................................................................................................................
* właściwe zaznaczyć

II Wystąpieniem zdarzeń żywiołowych

Opis zdarzenia:

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

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

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

Na dowód załączam*:

 protokoły szkód,

 protokoły policji lub straży pożarnej

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

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

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

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

* właściwe zaznaczyć

III. Sytuacja życiowa rodziny ucznia

 bezrobocie;  niepełnosprawność;

 trwała niezdolność do pracy, ciężka lub długotrwała choroba;  przemoc w rodzinie;

 wielodzietność (troje lub więcej dzieci);  rodzina niepełna;

 brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych;  alkoholizm lub narkomania.

* właściwe zaznaczyć



Pożądana forma zasiłku*:

 pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach
planu nauczania, udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a także pokrycia kosztów
obowiązkowych świadczeń związanych z procesem edukacyjnym, w tym: ubezpieczenia, specjalistyczne badania
lekarskie;

 pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, przyborów
szkolnych, stroju sportowego i innych przedmiotów niezbędnych do nauki i udziału w zajęciach

Przyznane stypendium w formie pieniężnej proszę wypłacić

 w kasie

 przekazać na konto nr..................................................................................................................................

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

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

*należy zaznaczyć  właściwą formę (jedną lub kilka)

Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że dane przedstawione we wniosku  są  zgodne ze stanem
faktycznym.

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

Oświadczam, że zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o zaistniałych zmianach w sytuacji materialnej mojej rodziny
oraz o zmianie warunkach stanowiących podstawę przyznania stypendium szkolnego.

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

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wynikających z realizacji pomocy  w formie stypendium
szkolnego, ich udostępniania osobom trzecim oraz ich ewentualnego przetwarzania przez osoby trzecie w celach
wynikających z realizacji  i rozliczeń finansowych.

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



Adnotacje urzędowe
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