
 1  

                                                                                                                  Lipsko, dnia .......................2016r. 
 
 
 
                                       Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko 
 
       
WNIOSEK   
O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO 
na okres od 1 września 2016r.  do 30 czerwca. 2017r. 
 
                                    
 I. Dane osobowe ucznia/słuchacza ubiegającego się o stypendium 
 1. Nazwisko  
2. Imiona  
3. PESEL ucznia/słuchacza            
4. Data i miejsce urodzenia  
5. Imiona rodziców  
6. Numer telefonu kontaktowego  
II. Miejsce zamieszkania i stałego pobytu 
1. Adres zamieszkania 
ul. nr domu             nr mieszkania 
kod pocztowy      -    miejscowość 
2. Adres zameldowania na pobyt stały 
ul. nr domu             nr mieszkania 
kod pocztowy      -    miejscowość 

III. Uzasadnienie składania wniosku 
1. Oświadczam, że do wspólnego gospodarstwa domowego wchodzą wymienione niżej osoby: 
 

Lp. 
Nazwisko i imię Data 

urodzenia 
Pokrewieństwo  
/osób wspólnie 
zamieszkałych 

Miejsce pracy /nauki 

1   stypendysta  

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

Nr. Wniosku 
 
........../1/2016 
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2. Źródła dochodu w rodzinie ( za miesiąc sierpień 2016r. 514 zł. netto)  
 
Lp.                                                   Rodzaj dochodu    Kwota 
1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy  
2. Emerytury ,renty inwalidzkie i rodzinne, świadczenia przedemerytalne  
3. Renty socjalne  
4. Zasiłek pielęgnacyjny  
5. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego  
6. Dodatek mieszkaniowy  
7. Alimenty i świadczenia alimentacyjne  
8. Zasiłek dla bezrobotnych  
9. Dochody z działalności gospodarczej  
10.  Umowy o dzieło lub zlecenie  
11. Świadczenie pielęgnacyjne  
12. Inne dochody  
13. Dochody z gospodarstwa rolnego ( liczba ha przeliczeniowych )  miesięcznie  
                Razem  
 
Średni dochód netto na jedną osobę w rodzinie 
 

 

 
 
 Dodatkowe informacje o sytuacji materialnej rodziny: 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
3. Uczeń *otrzymuje/nie otrzymuje (* niewłaściwe skreślić) inne stypendium o charakterze socjalnym ze  
środków publicznych w wysokości …….................. zł przyznane przez.............................. 
........................................................................... na okres od ...................... do ......................... 
 
4. Załączniki dołączone do złożonego wniosku (właściwe zaznaczyć x i wpisać  ilość dołączonych 
zaświadczeń): 

□ Zaświadczenia o dochodach uzyskiwanych przez członków rodziny. 
□ Zaświadczenia z Urzędu Gminy o ilości ha przeliczeniowych posiadanego gospodarstwa 

rolnego. 
□ Zaświadczenia z MOPS o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej wraz z 

podaną wysokością za ostatni miesiąc (dotyczy ucznia/słuchacza, którego rodzina korzysta ze 
świadczeń z pomocy społecznej). 

□ Dla osób powyżej 18 roku życia nieposiadających dochodów należy załączyć zaświadczenie ze 
szkoły/kolegium/uczelni o pobieraniu nauki lub potwierdzoną przez szkołę/kolegium/uczelnię 
kserokopię legitymacji. 

□ Dla osób bezrobotnych należy załączyć zaświadczenie (ważne 1 miesiąc przed datą złożenia 
wniosku) z ostatniego miesiąca o pozostawaniu bez pracy. 

□ Inne………………………………………………………………………….............................. 

 
………. 
 
………. 
 
………. 
 
 
………. 
 
………. 
 
………. 
............. 
………. 
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IV. Oświadczenia – potwierdzenie prawdziwości danych przez wnioskodawcę 
1. Oświadczam, że dane podane we wniosku są zgodne z prawdą. 
2. Oświadczam, że zobowiązuję się powiadomić organ, który przyznał stypendium o ustaniu przyczyn stanowiących podstawę 

przyznania stypendium szkolnego. 
3. Jestem świadomy/a, że należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie 

przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych osobowych zawartych w niniejszym 

wniosku, dla potrzeb realizacji programu stypendialnego. 
 
    .............................................                                                               ....................................................... 
          (miejscowość i data)                                                                      (czytelny  podpis  wnioskodawcy) 
                                                              
Art. 233 §1 K.K stanowi: „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu 
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub utaja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.” 
Potwierdzam, że zapoznałem/łam się z treścią wyż. cyt. przepisu i własnoręcznym podpisem potwierdzam prawdziwość danych 
zawartych we wniosku stypendialnym.  
 
 
    .............................................                                                              ....................................................... 
          (miejscowość i data)                                                                    (czytelny  podpis  wnioskodawcy) 
V. Informacja o szkole i opinia Dyrektora w sprawie zasadności i rodzaju form pomocy 
                                                            (wypełnia szkoła) 
1. Nazwa i adres szkoły:  

 
 
3. Opinia dyrektora szkoły: 
Ubiegający się o stypendium szkolne   …………………………………………...................................................                 
jest uczniem klasy  .............   typ szkoły...........................................................................................................       
 Uwagi dotyczące ucznia: ( podać informacje o wynikach nauczania, ocenie z zachowania  na zajęciach 
lekcyjnych 
.…………………………………………………………………………………………………….................. 
………………………………………………………………………………………………………................... 
…………………………………………………………………………………………………………............... 
…………..……………………………………………………………………………………………................. 
………………………………………………………….......................................................................................
............................………………………………………………………………………….............................. 
   
 
 
    ...................................                 ............................................                           .................................................. 
    (miejscowość i data)                  (podpis wychowawcy klasy)                         (podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły) 
 
 

 


