Wniosek do Prezydenta Miasta Torunia o przyznanie na rok szkolny 2016/2017
1
stypendium szkolnego dla ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Miasta Toruń

2

Wnioskodawca :..........................................................................................................................................
(w przypadku ucznia niepełnoletniego – nazwisko i imię rodzica/prawnego opiekuna ucznia,
w przypadku ucznia pełnoletniego – nazwisko i imię ucznia)

...........................................................................................................................................
(telefon kontaktowy)

I. DANE DOTYCZĄCE UCZNIA:

Dane osobowe ucznia
Nazwisko
Imiona
Data i miejsce urodzenia ucznia
PESEL

Dane osobowe rodziców/prawnych opiekunów
Imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna

PESEL ojca/prawnego opiekuna
Imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna

PESEL matki/prawnego opiekuna
Miejsce zamieszkania wnioskodawcy
ulica
kod pocztowy

miejscowość
Adres stałego zameldowania wnioskodawcy

ulica
kod pocztowy

miejscowość

-
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Informacja o szkole, do której uczęszcza uczeń w roku szkolnym 2016/2017
………………………………………………
………………………………………………

……………………………………………….
klasa ucznia (wpisać słownie)

……………………………………………… W
przypadku
ucznia
szkoły
ponadgimnazjalnej, czy jest to klasa
……………………………………………… maturalna? (niepotrzebne skreślić)
nazwa i adres szkoły (jeżeli szkoła jest w
zespole podać również nazwę zespołu)

TAK / NIE

……………………………………………….
stempel wpływu wniosku do szkoły
/Wydziału Edukacji UMT
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II. UZASADNIENIE WNIOSKU
1. Pożądana forma stypendium szkolnego
( Proszę dokonać wyboru pożądanej formy wstawiając znak X do odpowiedniego okienka. )
częściowe lub całkowite pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających
poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,
częściowe lub całkowite pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym,
częściowe lub całkowite pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dot.
wyłącznie uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy)
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Informacja o składzie rodziny (Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione
pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).
Stopień
Status
pokrewieństwa
Miejsce pracy/nauki
Lp.
Imię i nazwisko
5
w stosunku
zawodowy
do wnioskodawcy
1
wnioskodawca
2.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
6

3. Kwota miesięcznego dochodu (netto) rodziny uzyskanego w miesiącu poprzedzającym miesiąc
złożenia wniosku
3. 1. Źródła oraz kwota miesięcznego dochodu (netto) rodziny uzyskanego w miesiąc poprzedzającym
miesiąc złożenia wniosku
Wysokość dochodu
Składnik dochodu
netto
1. wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia/na podstawie umowy
agencyjnej/umowy-zlecenia/umowy o dzieło
2. działalność gospodarcza wykonywana osobiście na zasadach:
a) ogólnych
b) ryczałtu ewidencjonowanego
3. dochody z gospodarstwa rolnego
4. renta/emerytura/ świadczenie przedemerytalne/ zasiłek
przedemerytalny
5. zasiłek chorobowy/świadczenie rehabilitacyjne
6. świadczenia rodzinne:
b) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
c) zasiłek pielęgnacyjny
d) świadczenie pielęgnacyjne
7. zasiłek dla bezrobotnych
1)
8. zasiłek stały lub okresowy z pomocy społecznej
2)
9. alimenty/świadczenie z funduszu alimentacyjnego
10. dodatek mieszkaniowy
3)
11. inne dochody
4)
….………. zł………gr
Suma dochodów
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Wyżej wymienione dochody należy udokumentować.

3. 2 Wydatki rodziny: alimenty świadczone na rzecz innych osób w miesiącu poprzedzającym
złożenie wniosku wyniosły ......................... zł. ......... gr.
Wyżej wymienione wydatki należy udokumentować.
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3. 3. Dochód miesięczny na 1 osobę w rodzinie wyniósł .................... zł…….. gr.
(Od sumy dochodów należy odjąć wydatki rodziny i wynik podzielić przez liczbę osób
wymienionych w II pkt 2.)
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4. Opis trudnej sytuacji rodzinnej ucznia

(wskazać czy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub
długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm, narkomania
oraz czy rodzina jest niepełna lub inne okoliczności powodujące trudną sytuację rodzinną).

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

III. INFORMACJA O INNYCH STYPENDIACH O CHARAKTERZE SOCJALNYM ZE ŚRODKÓW
PUBLICZNYCH POBIERANYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PRZEZ UCZNIA
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE
Rodzaj stypendium socjalnego,
które uczeń będzie otrzymywał
w roku szkolnym 2016/2017

Stypendium zostało przyznane
na okres:

Łączna kwota przyznanego stypendium
w roku szkolnym 2016/2017 wyniesie:

Jeżeli w dniu składania wniosku brak jest informacji o przyznaniu innego stypendium
o charakterze socjalnym, należy powiadomić Prezydenta Miasta Torunia za pośrednictwem
Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia o jego przyznaniu, niezwłocznie po otrzymaniu decyzji
przyznającej stypendium.
IV. WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTYCH
WE WNIOSKU DLA CELÓW ZWIĄZANYCH Z PRZYZNANIEM POMOCY MATERIALNEJ
O CHARAKTERZE SOCJALNYM, ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA
29 SIERPNIA 1997 R.
O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

Toruń, ........................... 2016 r.

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

V. POUCZENIE

1. Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Prezydenta Miasta Torunia
za pośrednictwem Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia o ustaniu przyczyn, które stanowiły
podstawę przyznania stypendium szkolnego (Art. 90 o ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.)).
2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią
podstawę przyznania stypendium szkolnego (Art. 90 o ust. 4 ustawy o systemie oświaty).
3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Art. 90 o ust. 5 ustawy o systemie
oświaty).
4. Na podstawie art. 233 ust. 1 ustawy z dnia 06.06.1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553
z późn. zm.) – Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub
w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3 - zaświadczam, że zawarte informacje we wniosku są zgodne
ze stanem faktycznym.
Toruń, ........................... 2016 r.

...................................................................
(podpis wnioskodawcy o zapoznaniu się z treścią pouczenia)
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VI. DO WNIOSKU ZAŁĄCZAM:

1) dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Torunia: ……………………….........................
(wpisać rodzaj dokumentu)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2) następujące dokumenty o dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc
złożenia wniosku:
a) ……………………………………………………………………………………………………
b) ……………………………………………………………………………………………………
c) ……………………………………………………………………………………………………
d) ……………………………………………………………………………………………………
e) ……………………………………………………………………………………………………
f) ……………………………………………………………………………………………………
g) ……………………………………………………………………………………………………
h) ……………………………………………………………………………………………………
i) ……………………………………………………………………………………………………
3) inne dokumenty w przypadku ucznia nie uczęszczającego do szkoły prowadzonej przez
Gminę Miasta Toruń (należy obowiązkowo dołączyć zaświadczenie wydane przez dyrektora
szkoły albo oświadczenie zawierające w szczególności: nazwisko i imię ucznia, nazwę szkoły
i klasę, do której uczęszcza w roku szkolnym 2016/2017 oraz planowany termin ukończenia
szkoły, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli
o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.”.
a) ……………………………………………………………………………………………………
b) ……………………………………………………………………………………………………
..............................................................
(podpis wnioskodawcy)

Objaśnienia:
1
2

3
4
5
6

7

8

Przez ucznia należy rozumieć także wychowanka ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego oraz słuchacza kolegium nauczycielskiego,
nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych.
Wniosek mogą złożyć:
rodzice /prawni opiekunowie niepełnoletniego ucznia,
pełnoletni uczeń,
dyrektor szkoły.
Przez szkołę należy rozumieć również ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy, kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków
obcych, kolegium pracowników służb społecznych.
W Wydziale Edukacji UMT składa się wnioski dla uczniów nie uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń,
pozostałe wnioski składa się w szkołach.
pracujący, uczeń, student, bezrobotny, emeryt, rencista, prowadzący własną działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne
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: miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych
przepisach, kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Wysokość osiągniętych dochodów można potwierdzić nie tylko zaświadczeniem o wysokości osiągniętych dochodów, lecz również
oświadczeniem, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego
rodzina korzysta z zasiłku stałego lub okresowego z pomocy społecznej w miesiącu złożenia wniosku (wrzesień - dla ucznia, październik
- dla słuchacza) zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie
o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie
klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.
Dochód umożliwiający ubieganie się o stypendium szkolne jest to miesięczny dochód rodziny w miesiącu poprzedzającym miesiąc
złożenia wniosku nie przekraczający w przeliczeniu na osobę kwoty 514,00 zł.
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