
Uchwała Nr XIX/95/12 
Rady Gminy Kamiennik 

z dnia 26.07.2012r 
 
 

 
w sprawie zmiany uchwały  
 
 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminy 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o 
systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), uchwala się co następuje: 
 

 
§ 1. W uchwale Rady Gminy Kamiennik z dnia 5 maja 2005r Nr XXXV/203/05 w sprawie 
regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym wprowadza się 
następujące zmiany: 
 

1) §2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„Wprowadza się wzory wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku 
szkolnego, stanowiące załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.” 

 
2) §3 otrzymuje brzmienie: 

„Miesięczna wysokość stypendium szkolnego uzależniona jest od dochodu na osobę w 
rodzinie i wynosi niżej ustalony procent kwoty zasiłku rodzinnego, którym mowa w 
art.6, ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych  
( Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z póź. zm.)          
1) przy dochodach do 150 zł na osobę                     – 150 % zasiłku rodzinnego  
2) przy dochodach od 151 zł do 300zł na osobę      – 100 % zasiłku rodzinnego 
3) od 301 zł na osobę                                               – 80 % zasiłku rodzinnego” 

 
3) W §8 uchyla się ustęp 2. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamiennik. 
 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i 
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XIX/95/12 z   
dnia 26 lipca 2012 r.  Rady                                                    
Gminy Kamiennik 

Nazwa Podmiotu realizującego 
 

Urząd Gminy Kamiennik 
adres 
 ul 1 Maja 69 
48-388 Kamiennik 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO 
w roku szkolnym ……………../……………… 

 
1. DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY 

Wnioskodawca: □ Rodzic     □ Pełnoletni uczeń        □ Dyrektor Szkoły 

 Imię i Nazwisko: 

 

PESEL: Data i miejsce urodzenia: 

Adres zamieszkania 
Ulica ( nr domu/lokalu) Kod pocztowy Miejscowość 

Adres zameldowania 
Ulica ( nr domu/lokalu) Kod pocztowy Miejscowość 

 

Telefon 

 
2. DANE OSOBOWE UCZNIA 
 Imię i Nazwisko: 

 
PESEL: Data i miejsce urodzenia: 

Adres zamieszkania 
Ulica ( nr domu/lokalu) Kod pocztowy Miejscowość 

Nazwa szkoły i adres 
 

Klasa 

 

Typ szkoły: 
□ Szkoła podstawowa                      □ Gimnazjum               □ Liceum Profilowane 
□ Liceum ogólnokształcące              □ Technikum              □ Zasadnicza szkoła zawodowa       
□ Policealna szkoła zawodowa     □ Kolegium                 □   inne            
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4. KRÓTKIE UZASADNIENIE PRZYZNANIA STYPENDIUM 
       (przyznaje się w sytuacjach o których mowa w art. 90d ust. 5 ustawy o systemie oświaty ) 

 

 

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

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

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

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

 

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

                                                                                               Imię i nazwisko oraz podpis wnioskodawcy 
 

 
5. OPINIA DYREKTORA SZKOŁY/ O ŚRODKA/KOLEGIUM 

 

 

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

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

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

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

 

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

 Pieczęć szkoły                                                                                            podpis dyrektora 
 

3. Uczeń 
3.1. Spełnia następujące kryteria 
         ( należy zaznaczyć stawiając X ) 

□ 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kryterium dochodowego, 
określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. 
poz 2572 z późn. zm.) 

□ 
W rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długo trwała choroba, 
wielodzietność lub inna okoliczność wskazana w art. 90 d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o 
systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn zm.) 

□ Uczeń pochodzi z rodziny niepełnej 

□ 
Uczeń indywidualnie pobiera pomoc socjalną (niewłaściwe skreślić): dofinansowanie do obiadów, 
wyprawka szkolna, dodatek do zakupu biletu, dodatek do zamieszkania w internacie 

3.2. Ubiega się o stypendium w formie  
         (stypendium może być udzielone w jednej lub kilku formach - należy zaznaczyć stawiając X ) 

□ 
Całkowitego lub częściowego pokrycia 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,  

□ Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnych w tym szczególności zakup podręczników, biletów 
miesięcznych na dojazd na zajęcia edukacyjne, zakup pomocy i przyborów szkolnych, 

 

□ Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 
zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów) 
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6. OŚWIADCZENIE O SYTUACJI RODZINNEJ I MAJATKOWEJ           
UCZNIA 
Oświadczam że moja rodzina* składa się z niżej wymienionych osób, pozostających 
we wspólnym gospodarstwie domowym 
*rodzina- osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące 

L.p. Imię i nazwisko Data urodzenia 
Stopień 
pokrewieństwa 

Miejsce pracy - nauki 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 

8.     

7. DOCHODY NETTO RODZINY Z MIESI ĄCA 
POPRZEDZAJĄCEGO ZŁOŻENIE WNIOSKU 
Kwotę podaną w rubryce nr 2 należy udokumentować stosownymi zaświadczeniami 

Rodzaj źródła 
1.Imię i nazwisko osoby 
uzyskującej dochód 

2.wysokość dochodu            
(netto za ostatni miesiąc) 

Umowa o pracę, umowa zlecenie, 
umowa o dzieło                                                                      
( zaświadczenie pracodawcy) 

  

Działalność gospodarcza                                             
( zaświadczenie z Urzędu Skarbowego)                

  

Praca za granicą  
( umowa, oświadczenie, zaświadczenie) 

  

Emerytura/renta, świadczenie / 
zasiłek przedemerytalny 
( przekaz lub przelew pieniężny) 

  

Świadczenie rodzinne – zasiłek 
rodzinny, dodatek mieszkaniowy,  
fundusz alimentacyjny, 
świadczenie/zasiłek pielęgnacyjny,  
(zaświadczenie o pobieraniu) 

  

Świadczenia z GOPS – zasiłek 
stały/okresowy i inne           
(zaświadczenie o pobieraniu) 

  

  

Alimenty otrzymywane dobrowolnie 
lub w wyniku egzekucji 
( przekaz pocztowy, potwierdzenie przelewu 
otrzymanych alimentów w przypadku 
nieściągalności – zaświadczenie od 
komornika) 
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Oświadczam, że powyższy wniosek został wypełniony zgodnie z prawdą i ze jestem 
świadomy/a odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego („ Kto, składając 
zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu 
prowadzonym na podstawie Ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze 
pozbawienia wolności do lat 3”) ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny (Dz.U. Nr 88, 
poz. 553 z późn. Zm.) 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku wyłącznie dla 
potrzeb programu pomocy materialnej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 
 
 
 
 
       ………………………………………….. 
        data i podpis wnioskodawcy 

 

POUCZENIE 

1.Otrzymujący stypendium są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje   
stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. W 
przypadku zmiany adresu wnioskodawcy lub ucznia oraz zmiany szkoły lub zaprzestania nauki, 
wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji Urząd Gminy w 
Kamienniku. 
 
2.Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielona na cele edukacyjne, dlatego też każda 
osoba otrzymująca taką pomoc ma obowiązek wykorzystać stypendium szkolne zgodnie z jego 
przeznaczeniem. Wnioskodawca jest zobowiązany do dokumentowania i przedstawienia rachunków 
potwierdzających celowość właściwemu organowi. 
 

 

Świadczenia dla bezrobotnych         
( zaświadczenie o pobraniu / nie pobraniu 
świadczeń z PUP) 

  

Dochód z gospodarstwa rolnego 
(zaświadczenie o wielkości gospodarstwa w 
ha przeliczeniowych oraz zaświadczenie lub 
dowód wpłaty na składki KRUS) 

  

Stypendia, praktyki zawodowe 
(zaświadczenie o pobraniu/ nie pobraniu 
świadczeń) 

  

Inne 
(oświadczenia, zaświadczenia) 

  

Łączny dochód całego gospodarstwa domowego  

Oświadczam, że moja rodzina składa się z …………….osób pozostających we wspólnym gospodarstwie 
domowym.  
Średni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi …………………………………zł 
(słownie: ………………………………………………………………………………………...zl) 
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Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XIX/95/12 z 
dnia 26 lipca 2012 r.  Rady   
Gminy Kamiennik 

Nazwa Podmiotu realizującego 
 

Urząd Gminy Kamiennik 
adres 
 ul 1 Maja 69 
48-388 Kamiennik 

 
WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO 

w roku szkolnym ……………../……………… 
 

1. DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY 

Wnioskodawca: □ Rodzic     □ Pełnoletni uczeń        □ Dyrektor Szkoły 

 Imię i Nazwisko: 

 

PESEL: Data i miejsce urodzenia: 

Adres zamieszkania 
Ulica ( nr domu/lokalu) Kod pocztowy Miejscowość 

Adres zameldowania 
Ulica ( nr domu/lokalu) Kod pocztowy Miejscowość 

 

Telefon 

 
2. DANE OSOBOWE UCZNIA 
 Imię i Nazwisko: 

 
PESEL: Data i miejsce urodzenia: 

Adres zamieszkania 
Ulica ( nr domu/lokalu) Kod pocztowy Miejscowość 

Nazwa szkoły i adres 
 

Klasa 

 

Typ szkoły: 
□ Szkoła podstawowa                      □ Gimnazjum               □ Liceum Profilowane 
□ Liceum ogólnokształcące              □ Technikum              □ Zasadnicza szkoła zawodowa       
□ Policealna szkoła zawodowa     □ Kolegium                 □   inne            
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3. ZDARZENIE LOSOWE 

3.1. Data wystąpienia zdarzenia 
 

3.2. Opis zdarzenia i uzasadnienie przyznania zasiłku 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
Oświadczam, że powyższy wniosek został wypełniony zgodnie z prawdą i ze jestem świadomy/a 
odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego („ Kto, składając zeznanie mające służyć za 
dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie Ustawy, 
zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”) ustawa z dnia 6 
czerwca 1997 r. kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. Zm.) 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku wyłącznie dla potrzeb 
programu pomocy materialnej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 
 
 
       ………………………………………….. 
        data i podpis wnioskodawcy 

POUCZENIE 

1.Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający zdarzenie losowe oraz datę jego wystąpienia. 
 
2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielana na cele edukacyjne, dlatego też każda osoba 
otrzymująca taką pomoc ma obowiązek wykorzystać zasiłek szkolny zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. WNIOSEK DOTYCZY MASTEPUJ ĄCEJ FORMY ZASILKU 
( należy zaznaczyć stawiając znak X ) 

□ 

Całkowitego lub częściowego pokrycia 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,  

□ 
Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnych w tym szczególności zakup podręczników, biletów 
miesięcznych na dojazd na zajęcia edukacyjne, zakup pomocy i przyborów szkolnych, 

 

□ Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 
zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów) 


