
_______________________________           Załącznik Nr 1  
                 Imię i nazwisko wnioskodawcy   
_____________________________________   do Regulaminu udzielania pomocy materialnej 

    Adres  zamieszkania      o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych  

_____________________________________   na terenie Gminy Łososina Dolna  
               telefon 

                    

                                                                                     Kierownik Ośrodka Pomocy  

                                                                                   Społecznej w Łososinie Dolnej  

 
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM / ZASIŁKU SZKOLNEGO 

 

I. Dane o uczniach / słuchaczach kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych   

ubiegających się o stypendium.  

 
Lp.        Imię i nazwisko ucznia Adres zamieszkania Nr PESEL 

Data 

urodzenia 

Nazwa szkoły do której uczęszcza  

i   klasa 

1.     
 

2.     
 

3.     
 

4.     
 

5.     
 

 

II. Dane o członkach rodziny  i  ich dochodach (wynagrodzenie, renta, emerytura, zasiłki z Urzędu Pracy, 

zasiłki z OPS , KRUS i ZUS, dochód z gospodarstwa rolnego, inne stypendium i inne). 

 
Lp.            Imię i nazwisko Adres 

zamieszkania 

Miejsce pracy / 

nauki 

Stopień 

pokrewieństwa i 

numer PESEL 

data urodzenia 

Miesięczna wysokość 

dochodu netto w zł  

z miesiąca 

poprzedzającego złożenie 

wniosku 

1.      

 
2.      

 
3.      

 
4.      

 
5.      

 

                                                             

Powierzchnia ha przeliczeniowych gospodarstwa rolnego ........... ha razy złotych określonych stosownym 

rozporządzeniem Rady Ministrów  /dochód miesięczny/  =................. zł 

Łączny dochód netto w rodzinie ............................ zł                

 

III. Dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej : 

1. Czy w rodzinie występuje ( zakreślić właściwą odpowiedź ) 

     a)  ciężka lub długotrwała choroba        TAK    -   NIE      e)  wielodzietność          TAK   -  NIE 

     b) niepełnosprawność          TAK   -   NIE                                f)  alkoholizm lub narkomania   TAK  -  NIE 

     c) rodzina niepełna      TAK   -  NIE                      g)  inne  ........................................................ 

     d) bezrobocie        TAK  –   NIE 

 
    Uwaga: Sytuacje występujące w punktach  a, b i  d  należy poświadczyć odpowiednim  dokumentem. 
 



Wniosek uzasadniam następująco: 

 

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

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

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

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie nieprawidłowych danych oświadczam, że: 

 

a) moja rodzina składa się z ........... osób pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym 

b) miesięczny dochód netto na 1 osobę w mojej rodzinie wynosi ................................... zł 

 
Potwierdzając prawidłowość powyższych danych pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego 

proszę o przyznanie stypendium. Jednocześnie wyrażam  zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych do celów związanych z udzielaniem w/w świadczenia.  
 

 

......................................................            ................................................................... 
              (miejscowość  i  data)                                      (podpis wnioskodawcy) 

 

 
IV. Forma realizacji świadczenia. 

 

 gotówka w kasie Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej 
    

 przelew na rachunek bankowy nr:   
 

                          

 

 

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

 
V. Opinie i potwierdzenia.  

 

1. Potwierdzenie przez Ośrodek Pomocy Społecznej formy udzielanej pomocy  

 

 

 

          …………………………………… 
                                                                                                                                              (data, pieczęć i podpis) 

 

2. Sprawdzono pod względem merytorycznym   

          …………………………………… 
                                                                                                                                    (data, podpis) 

 

3. Opinia Komisji Stypendialnej –  Wnioskuje do Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej 

    o  przyznanie stypendium w wysokości dla i w formie:      
 

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

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

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

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

      data                                                                                              podpis Przew. Komisji Stypendialnej 

 

                                                 
 Do wniosku należy dołączyć: 

a) zaświadczenie o wysokości dochodów za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku 
b) ostatni odcinek renty, emerytury 

c) zaświadczenie o wysokości pobieranych zasiłków z Urzędu Pracy, KRUS, ZUS 

d) inne dokumenty o uzyskiwanych dochodach. 

 

 


