
Załącznik do uchwały Regulaminu udzielania 
 pomocy materialnej o charakterze socjalnym   

dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Cisna 
 
 

……………………….………………..                                                    ……………………………….  
Imię i nazwisko wnioskodawcy                                                                               miejscowość, data 

………………………………..………. 
Adres wnioskodawcy 

……………………………..………… 
Telefon  

 

WÓJT GMINY W CISNEJ 

38 – 607 CISNA 49  

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO 

 

Na podstawie art. 90n ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. 

Dz.U. z 2020 r., poz. 1327 z późn. zm.) wnoszę o przyznanie stypendium szkolnego / zasiłku 

szkolnego1  dla ucznia: 

I. DANE UCZNIA: 

Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………………………. 

Data i miejsce urodzenia: ……………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko matki:………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko ojca:…………………………………………………………………………... 

Pesel ucznia:…………………………………………………………………………………… 

Miejsce zamieszkania ucznia: ………………………………………………………………… 

W roku szkolnym …………….. /………..….. jest uczniem …………………………… klasy  

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

(nazwa i adres szkoły) 

 

 

                                                           
1 Należy podkreślić właściwe  



II. DANE UZASADNIAJĄCE PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLEGO / 
ZASIŁKU SZKOLNEGO  

Stypendium szkolne Zasiłek szkolny 
 

⸋ bezrobocie 
⸋ Niepełnosprawność 
⸋ Ciężka lub długotrwała choroba 
⸋ Wielodzietność 
⸋ Brak umiejętności wykonywania 
funkcji opiekuńczo-wychowawczej 
⸋ Alkoholizm 
⸋ Narkomania 
⸋ Rodzina jest niepełna 
⸋ Zdarzenie losowe (jakie?) 
…………………………………......... 
 

 

W rodzinie wystąpił: 
⸋ pożar 
⸋ zalanie domu (mieszkania) 
⸋ wypadek 
⸋ śmierć 
⸋ inne (jakie?) 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 

 
Oświadczenie o dochodach wszystkich członkach rodziny ucznia pozostających we 
wspólnym gospodarstwie domowym z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku:2 
 

Lp. Nazwisko i Imię 
Data 

urodzenia 
Stopień 

pokrewieństwa 
Źródło 

dochodu 

Wysokość 
dochodu w zł 

(netto) 
1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8. Razem:  

9. Wielkość gospodarstwa rolnego wszystkich członków rodziny  ……. ha 
przeliczeniowe  x 308,00 zł miesięcznie 

 

10. Suma dochód netto z poz. 8 i 9   

Łączny miesięczny dochód netto rodziny ucznia wynosi: 
 

 

 

                                                           
2 Należy zapoznać się z pouczeniem  



Informacja o pobieraniu innych świadczeń społecznych (np. bezpłatny posiłek, zasiłek 
rodzinny wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, dodatek mieszkaniowy i inne 
……………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………..…… 
 
III. POŻĄDANA FORMA ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ (należy zaznaczyć 
tylko jedną formę) 
 

1) Stypendium szkolne: 
a) Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, 

w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole m.in. 
w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w ty wyrównawczych o charakterze 
informatycznym, technicznym, przedmiotowym, artystycznym, sportowym lub 
turystyczno-krajoznawczym organizowanym przez placówki, instytucje i inne 
jednostki organizacyjne prowadzące statutowa działalność w tym zakresie 

b) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki, 
poza miejscem zamieszkania uczniom szkół ponadpodstawowych, kolegiów 
ośrodków, m.in. może dotyczyć kosztów zakwaterowania w internacie, bursie lub 
stancji, kosztów dojazdów do szkół środkami komunikacji zbiorowej, dotyczy 
uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów 

c) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu 
podręczników, przyborów szkolnych, stroju sportowego itp. 

d) Świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym.  
 

2) Zasiłek szkolny: 
a) Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym 
b) Świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym 

 
Pobieram/nie pobieram3 inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane na podstawie  
………………………………………………………………………………………………….. 
 

Do wniosku załączam następujące dokumenty: 
⸋ zaświadczenie/a o dochodach; 
⸋ Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej; 
⸋ Odcinek/odcinki renty/emerytury 
⸋ Zaświadczenie/a z właściwego Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania prowadzonej 
działalności gospodarczej – w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach 
określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 
dowody opłacenia składek ZUS; 
⸋ Zaświadczenie o liczbie hektarów przeliczeniowych prowadzonego gospodarstwa rolnego lub 
aktualny nakaz płatniczy 
⸋ Orzeczenie o niepełnosprawności  
⸋ Zaświadczenie/a z właściwego urzędu Pracy o zarejestrowaniu osoby bezrobotnej  
⸋ Dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego 
⸋ Inne (jakie/) ………………………………………………………………………………….. 
 
IV. OŚWIADCZENIE 
 
W przypadku przyznania stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego w formie świadczenia 
pieniężnego proszę o wypłatę środków w następującej formie: 
 

                                                           
3 Nie potrzebne skreślić 



1. Wypłata gotówką w Kasie Urzędu Gminy Cisna. 
2. Przelew na rachunek bankowy na poniższy nr konta: 

…………………………………………………………………………………………. 
(nazwa banku i nr konta) 

 
Oświadczam że: 

 jestem posiadaczem/współwłaścicielem wyżej wymienionego rachunku bankowego. 
 Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 
 Zapoznałem/-am się z Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Cisna i akceptuje warunki 
określone w tym regulaminie. 

 Zawarte we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. 
 
Zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Wójta Gminy Cisna o ustaniu przyczyny, które 
stanowiły podstawę do przyznania stypendium szkolnego.  
 
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233§1 Kodeksu karnego za podawanie 
fałszywych danych, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawidłowość podanych 
wyżej informacji oraz załączników.  
 
……………………………. 
Miejscowość, data 
 

……………………………… 
Czytelny podpis wnioskodawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objaśnienie: 
Za „dochód poszczególnych członków rodziny” – uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca 
poprzedzającego złożenie wniosku, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania z wyjątkiem: jednorazowego 
świadczenia socjalnego, wartości świadczeń w naturze, świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych, zasiłku 
celowego oraz już otrzymanego stypendium szkolnego lub motywacyjnego oraz zasiłku szkolnego, świadczenia 
przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 
tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha 
przeliczeniowego, oraz świadczeń wychowawczych i dodatków wychowawczych (300+, 500+) 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA  
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 
z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest urząd Gminy w Cisnej, 38-607 Cisna 49, tel. 134686338, 
e-mail: sekretariat@gminacisna.pl 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo  
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 
pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznawania zryczałtowanego dodatku 
energetycznego, tj. w szczególności w celu realizacji zadań z zakresu oświaty na podstawie 
przepisów ustawy o systemie oświaty z dnia  07 września 1991 roku. 

4) Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b 
RODO, w związku z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku zwanej dalej Ustawą. 
Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. wyrażona przez Państwa 
zgoda dla kategorii danych osobowych podanych dobrowolnie, to znaczy innych niż 
wymaganych przepisami prawa dla realizacji świadczenia. 

5) Państwa dane będą przechowywane przez okres związany z realizacją świadczeń  
a następnie zgodnie z przepisami ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie  
archiwalnym i archiwach i wydanej na jej podstawie instrukcji archiwizacji jednostki. 

6) Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegać 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym w profilowaniu. 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące 
prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
d) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych wymaganych dla realizacji świadczenia na podstawie 
Ustawy jest obowiązkowe – nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem możliwości 
rozpatrzenia wniosku. Brak przekazania przez Państwa danych osobowych oznaczonych jako 
dobrowolne pozostaje bez wpływu na rozpatrzenie złożonego wniosku. 

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie zawartej przez 
jednostkę umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku z realizacją 
przysługujących Państwu świadczeń, a także podmiotom lub organom uprawnionym na 
podstawie przepisów prawa. 

 
 


