
 

 

UCHWAŁA NR XIX/137/2020 

RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYBORZU 

z dnia 6 sierpnia 2020 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Międzybórz 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U.  

z 2020 r. poz. 1327) – Rada Miejska w Międzyborzu uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się „Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Międzybórz” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Tracą moc uchwały:  

1. Uchwała nr XLII/260/06 z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Międzybórz. 

2. Uchwała nr XIX/100/2012 z dnia 30 lipca 2012 r. Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 29 maja 2006 r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Międzyborzu nr XLII/260/06 z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie 

regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy 

Międzybórz. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzybórz.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Międzyborzu: 

Krystyna Lemiesz

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 20 sierpnia 2020 r.

Poz. 4760



Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/137/2020 

Rady Miejskiej w Międzyborzu 

z dnia 6 sierpnia 2020 r. 

 

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych  

na terenie gminy Międzybórz. 

 

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne 

§ 1. Regulamin niniejszy określa: 

1. sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, 

2. formy ustalania stypendium szkolnego, 

3. tryb i sposób ustalania stypendium szkolnego, 

4. tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego, 

dla uczniów znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę 

w rodzinie. 

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1. uczniu – należy przez to rozumieć: 

a) ucznia szkoły publicznej i niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży i dorosłych – 

do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, 

b) słuchacza kolegium pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej 

jednak niż do ukończenia 24 roku życia, 

c) ucznia szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej dla młodzieży i dorosłych – do 

czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, 

d) wychowanków publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – do czasu 

ukończenia realizacji obowiązku nauki; 

2. szkole – należy przez to rozumieć: szkoły, o których mowa w pkt 1, 

3. urzędzie – należy przez to rozumieć: Urząd Miasta i Gminy w Międzyborzu ul. Kolejowa 13, 53-516 

Międzybórz, 

4. rodzinie – należy przez to rozumieć osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym 

związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, 

5. dochód rodziny – należy przez to rozumieć sumę miesięcznych dochodów osób w rodzinie, 

6. dochód miesięczny – należy przez to rozumieć  miesięczny dochód rodziny podzielony przez liczbę osób 

w rodzinie, 

7. kryterium dochodowe na osobę w rodzinie – należy przez to rozumieć kwotę określającą miesięczną 

wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 2019 poz. 1507 z późn. zm.),  

8. kwota zasiłku rodzinnego – należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy 

z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. 2020 poz. 111 z późn. zm.), 

9. ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (tj. Dz. U. 2020 poz. 1327). 

§ 3. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, słuchaczom kolegiów, wychowankom, 

o których mowa w art. 90b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.  
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§ 4. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 

1) stypendium szkolne, 

2) zasiłek szkolny. 

Rozdział 2. 

Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego 

§ 5. 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej 

z niskich dochodów przypadających na osobę w rodzinie, w wysokości uzależnionej od występowania w rodzinie 

oraz skali takich okoliczności, jak: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, 

wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm  

lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe w rodzinie powodujące 

trudności finansowe lub nagłe pogorszenie jej sytuacji materialnej.  

2. Uprawnienie ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu  

na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.), zwana dalej ustawą o pomocy 

społecznej, weryfikowanej w drodze rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów 

dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – kryterium dochodowe na osobę  

w rodzinie uprawniające do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. 

§ 6. 1. Wysokość stypendium szkolnego w każdym przypadku ustala się indywidualnie, w oparciu o art. 90d 

ust. 1 ustawy o systemie oświaty oraz w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia, o którym 

mowa w art. 90d ust. 7 ustawy o systemie oświaty. 

2. W celu ustalenia wysokości stypendium szkolnego zalicza się uczniów do następujących grup 

dochodowych: 

1) I grupa - dochód na jednego członka rodziny do 30% kryterium dochodowego, 

2) II grupa - dochód na jednego członka rodziny od 30% do 60% kryterium dochodowego, 

3) III grupa - dochód na jednego członka rodziny od 60% do 100% kryterium dochodowego. 

3. Wysokość stypendium szkolnego zależna jest od zakwalifikowania ucznia ubiegającego się o stypendium 

do grupy dochodowej określonej w ust. 2, przedstawia się następująco: 

1) I grupa – 100% kwoty zasiłku rodzinnego, 

2) II grupa – 90% kwoty zasiłku rodzinnego, 

3) III grupa – 80% kwoty zasiłku rodzinnego. 

4. Przyznanie świadczenia oraz określenie jego wysokości odbywa się w ramach wysokości dotacji 

otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Międzybórz oraz wysokości środków własnych przeznaczonych na ten cel 

w budżecie Gminy Międzybórz. 

Rozdział 3. 

Formy stypendium szkolnego 

§ 7. 1. Stypendium może być udzielone w następujących formach: 

1) 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, w szczególności: 

a) kosztów nauki języków obcych, zajęć sportowych, wycieczek szkolnych, wyjazdów do kin, teatrów  

lub innych imprezach edukacyjnych organizowanych przez szkołę, wykraczających poza zajęcia 

realizowane w szkole w ramach planu nauczania, 

b) zakupu materiałów edukacyjnych (ćwiczeń), encyklopedii, słowników, zakup przyborów i pomocny 

szkolnych, 
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c) obuwia sportowego i stroju na zajęcia sportowe np. dres lub bluza sportowa, spodnie sportowe, spodenki 

sportowe, koszulka sportowa maksymalnie jeden komplet/ para na rok szkolny, 

d) pokrycia kosztów abonamentu internetowego, zakupu komputerów, programów komputerowych, 

drukarki, klawiatury, myszki, tuszu do drukarek służących uczniom do celów edukacyjnych; 

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, przepis ust. 2 

stosuje się odpowiednio do wychowanków ośrodków, o których mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy 

o systemie oświaty, oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych; 

3) stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczom kolegiów 

pracowników służb społecznych także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych 

z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym opłat za internat lub bursę oraz opłat za przejazdy 

z miejsca zamieszkania do szkoły lub kolegium i z powrotem; 

4) stypendium szkolne może być także udzielane w formie świadczenia pieniężnego, na warunkach określonych 

w art. 90d ust. 5 ustawy o systemie oświaty. 

§ 8. 1. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub wielu formach jednocześnie oraz jeżeli forma 

stypendium tego wymaga, wypłacone w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo.  

2. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 - 3 Regulaminu będzie 

przekazywane rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom, jako częściowa lub całkowita 

refundacja kosztów poniesionych i udokumentowanych zakupów i opłat edukacyjnych na podstawie 

następujących dokumentów: faktur VAT wystawionych na wnioskodawcę, rachunków, biletów miesięcznych 

dla uczniów szkół ponadpodstawowych, dowodów wpłat wystawionych na wnioskodawcę lub pełnoletniego 

ucznia. Inne dokumenty potwierdzające wydatek są akceptowalne tylko wówczas, gdy są imiennym dokumentem 

potwierdzającym wydatek. Paragony nie dokumentują poniesionych wydatków i nie będą brane pod uwagę, 

wypłacane w kasie banku lub przelewem na rachunek bankowy, rodzicowi, opiekunowi prawnemu ucznia, bądź 

pełnoletniemu uczniowi – na których wystawiono decyzje administracyjne przyznające stypendia. 

3. Stypendia szkolne przyznane w formie pomocy rzeczowej, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 Regulaminu, 

realizowane będą poprzez wydanie rzeczy – w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzyborzu. 

4. Stypendia szkolne przyznawane w formie pieniężnej, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 4 Regulaminu 

wypłacane są przelewem na rachunek bankowy, rodzicowi, opiekunowi prawnemu ucznia, bądź pełnoletniemu 

uczniowi – wobec, których podjęto decyzje administracyjne przyznające stypendia. 

Rozdział 4. 

Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego 

§ 9. 1. Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek: 

1) rodziców, opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia, 

2) dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka, do którego uczęszcza uczeń, 

3) świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być również przyznane z urzędu, które 

uwarunkowane są wyrażeniem zgody na wszczęcie i prowadzenie tego postępowania. 

2. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/ zasiłku szkolnego składa się w Urzędzie Miasta i Gminy 

w Międzyborzu w terminie: 

1) do dnia 15 września danego roku szkolnego, 

2) do dnia 15 października danego roku szkolnego w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb 

społecznych. 

3) wzór wniosku stanowi załącznik do Regulaminu. 

§ 10. 1. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenie  

o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie z uczniem, 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 wraz z udokumentowaniem okoliczności, o których mowa 
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w § 5 ust. 1 Regulaminu oraz oświadczenie rodziców lub opiekunów małoletniego ucznia lub oświadczenia 

pełnoletniego ucznia o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Międzybórz.  

2. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń 

pieniężnych z pomocy społecznej przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń 

pieniężnych z pomocy społecznej. 

3. Do obliczenia dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego do ubiegania się o stypendium szkolne stosuje 

się zasady określone w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej. 

§ 11. 1. Stypendium szkolne przyznaje lub odmawia prawa do przyznania stypendium Burmistrz Miasta 

i Gminy Międzybórz w drodze decyzji administracyjnej wydanej z godnie z art. 90m ustawy o systemie oświaty. 

2. Burmistrz Miasta i Gminy Międzybórz wydaje też decyzje administracyjne w innych sprawach 

dotyczących pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, wynikające z przepisów ustawy 

o systemie oświaty. 

W przypadku jeśli wniosek złożony przez rodziców lub opiekunów prawnych ucznia dotyczy kilkorga dzieci 

wydaje się jedną decyzję administracyjną dotyczącą wszystkich osób, którym przyznano lub odmówiono 

przyznania stypendium. 

3. Wnioskodawcy na których wniosek przyznane zostało stypendium szkolne o którym mowa w § 7 ust. 1  

są obowiązani niezwłocznie powiadomić Urząd Miasta i Gminy o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę 

przyznania stypendium szkolnego. 

Rozdział 5. 

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego 

§ 12. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, słuchaczowi kolegium lub wychowankowi, o których 

mowa w § 2 pkt 1 Regulaminu , znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z powodu 

zdarzenia losowego, w szczególności braku środków do życia w związku z utratą pracy rodziców, opiekunów 

prawnych, klęski żywiołowej, nagłej lub długotrwałej choroby ucznia, śmierci rodziców lub opiekunów 

prawnych, innych nagłych okoliczności losowych, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej 

rodziny ucznia.  

2. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w Urzędzie Miasta i Gminy Międzybórz. 

Wnioskodawca składając wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego winien do niego dołączyć oświadczenia, 

zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego oraz wskazujące,  

że wystąpienie tego zdarzenia miało wpływ na pogorszenie się sytuacji materialnej  ucznia. 

3. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia 

uzasadniającego przyznanie zasiłku. 

4. Zasiłek przyznawany jest niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego wysokości wynikającej 

z art. 90 e ust. 3 ustawy o systemie oświaty. 

5. Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego. 

6. Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego 

i sytuację materialną rodziny, w której zamieszkuje uczeń. 

7. Uczniowie pełnoletni winni sami składać wnioski o przyznanie zasiłku lub udzielić rodzicowi 

(opiekunowi) pisemnego upoważnienia do złożenia wniosku, reprezentowania w postępowaniu i pobierania 

przyznanego świadczenia. niosek taki winien być złożony na odrębnym druku, niezależnie od wniosku złożonego 

na uczniów niepełnoletnich. 

8. Zasiłek szkolny nie przysługuje: 

1) uczniom klas zerowych, 

2) uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Międzybórz. 
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Rozdział 6. 

Postanowienia końcowe 

§ 13. 1. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły 

podstawę przyznania stypendium szkolnego, w szczególności: 

1) skreślenia z listy uczniów, 

2) zaprzestanie spełniania kryteriów dochodowych wskazanych w niniejszym Regulaminie, 

3) zmiany miejsca zamieszkania poza teren Gminy Międzybórz. 

2. O wystąpieniu faktów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 3, rodzic (opiekun prawny), pełnoletni uczeń  

lub dyrektor szkoły niezwłocznie informuje Urząd Gminy w Międzyborzu. 

3. Ostatnie stypendium przysługuje za miesiąc, w którym uczeń, słuchacz lub wychowanek ukończył naukę. 

4. Należności z tytułu pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów ustawy 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z póź. zm.). 

§ 14. 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy  

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Rozdziału 8a ustawy o systemie 

oświaty. 

2. Dane osobowe przekazywane przez wnioskodawców podlegają ochronie prawnej, zgodnie z art. 13 

Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L. 

2016.119.1 oraz ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019r. poz. 1781).   
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………………………                                                    
( miejscowość , data) 
                                                                                     Burmistrz Miasta i Gminy Międzybórz
        

Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej   
o charakterze socjalnym  w formie stypendium/ zasiłku szkolnego 

 na rok szkolny ………../……….  
 
 

DANE IDENTYFIKACYJNE                                            

 

1. Wnioskodawca 

 

a.  �� rodzic, opiekun prawny niepełnoletniego ucznia 

b.  �� pełnoletni uczeń 

c.  �� dyrektor szkoły, ośrodka, kolegium, urząd 

 

2. Dane wnioskodawcy 

 

Nazwisko i imię  
 

Telefon kontaktowy - za 
zgodą wnioskodawcy 

 

PESEL wnioskodawcy ( nie 
wypełnia pkt. c ) 

 

Adres zamieszkania 

 

Miejscowość: 

Ul./ nr domu/mieszkania 

Gmina: 

 
Kod pocztowy 

 
Województwo: 

 

3. Dane osobowe ucznia/ uczniów 
 

Lp. Imię i nazwisko Pesel Nazwa i adres szkoły Klasa 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

Załącznik do Regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 
na terenie gminy Międzybórz 
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w rodzinie występuje:  �� bezrobocie; ��  niepełnosprawność;   �� ciężka lub długotrwała 
choroba;  wielodzietność;  brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych;              
 alkoholizm lub narkomania;    rodzina jest niepełna;    wystąpiło zdarzenie losowe 
 

 uczeń otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych (jeżeli tak to 

z jakiego tytułu w jakim okresie i w jakiej wysokości - należy przedłożyć stosowne zaświadczenie) 

 

4. Proszę o przyznanie stypendium szkolnego w formie:  
(proszę zakreślić odpowiedni rodzaj pomocy ) 

 

� 

- całkowite lub częściowe  pokrycia 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, a w 
szczególności: 
a) kosztów nauki języków obcych, zajęć sportowych, wycieczek szkolnych, wyjazdów do 
kin, teatrów lub innych imprezach edukacyjnych organizowanych przez szkołę  
b) zakupu podręczników, lektur szkolnych, materiałów edukacyjnych, encyklopedii, 
słowników, przyborów szkolnych i pomocy szkolnych, tornistrów, 
c) obuwia sportowego i stroju na zajęcia wychowania fizycznego np. dres lub bluza 
sportowa, spodnie sportowe, spodenki sportowe, koszulka sportowa, 
d)  abonament internetowy, zakup komputerów, programów komputerowych, drukarki, 
klawiatury, myszki, tuszu do drukarek służących uczniom do celów edukacyjnych. 

� 
- pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu 
podręczników,  

� 
całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza 
miejscem zamieszkania w tym opłat za internet lub bursę oraz opłat za przejazdy z miejsca 
zamieszkania do szkoły lub kolegium i z powrotem. 

 
Stypendium szkolne może być przydzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeśli organ przyznający 
stypendium uzna, że udzielenie stypendium w innych formach określonych w ustawie o systemie oświaty nie 
jest możliwe lub nie jest celowe. 

 
 

5. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia: 
 

Lp. Imię i nazwisko Data Status Stopień Uzyskiwany 
  urodzenia zawodowy * pokrewieństwa dochód netto 
   (nazwa)   

1.     Wnioskodawca 

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      
Oświadczam, że członkowie mojej rodziny korzystają ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej: 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 8 – Poz. 4760



 
� tak                  �� nie 

Łączny dochód gospodarstwa domowego wynosi :  …………….……………. 
 

 średni miesięczny dochód netto, na jedną osobę w mojej rodzinie wynosi: ………..…………………zł. 
( łączny dochód gospodarstwa domowego podzielić przez ilość osób w rodzinie ) 
 

słownie…………………………………………………………………………………………………………… 
 
JESTEM ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA ZŁOŻENIE  FAŁSZYWEGO  
OŚWIADCZENIA 
 
  ………………………               ………………………………………………………. 
   data                               czytelny podpis osoby składającej wniosek 
 
 

6. Uzasadnienie złożenia wniosku  
 
………………………………………………………………………………………………………

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

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

7. Formy przekazania stypendium/ zasiłku: 
 
� rachunek bankowy 
Nr konta bankowego ……………………………………………………………………………………….. 
 
� gotówka  
 

 
W załączeniu do wniosku przedkładam:  

1. ……………………………....................................................................……..…. 

2. ………………………………………................................................................... 

3. ……………………………………………………………………………..….………      

4. ………………………………………………………………………………………… 

 
 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach wynikających                               
z przyznawania pomocy materialnej dla uczniów, ich udostępniania osobom trzecim oraz ich 
ewentualnego przetwarzania przez osoby trzecie w celach wynikających z przyznawania pomocy 
materialnej dla uczniów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm. ). 
Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o celu zbierania tych informacji, prawie dostępu do 
swoich danych oraz możliwości ich poprawiania. 
2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem udzielania pomocy materialnej                               
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Międzybórz. 
3.   Świadomy /a  odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych ,  zgodnie z art. 233 
§ 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że dane podane przeze mnie we wniosku są zgodne ze stanem 
faktycznym , prawdziwe i rzetelne.  
 
 
 
 
…………………………………..                              ……………........................................................…………  
Miejscowość, data                                                      czytelny podpis osoby składającej wniosek 
 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 9 – Poz. 4760


		2020-08-20T10:49:41+0000
	Polska
	Milena Pigdanowicz-Fidera
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




