
................................................................  ........................., dnia ........................ 
(imię i nazwisko)             (miejscowość)                    (data) 

................................................................   
(PESEL)   

................................................................   
(adres)             BURMISTRZ 

................................................................             OLESNA 
(nr telefonu)   

 

 WNIOSEK 

 
I. Proszę o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2015/2016 dla ucznia: 

1. Imię i nazwisko …...................................…............................................................ 

2. Data urodzenia …................................ 3. PESEL ................................................. 

4. Imiona rodziców …...................................….......................................................... 

5.  Adres zamieszkania …......................................................................................... 

6. Nazwa i adres szkoły ............................................................................................ 

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

II. Uzasadnienie wniosku: 

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

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

     III. Sytuacja rodzinna ucznia : 

1. Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, spokrewnionych lub 

nie spokrewnionych pozostających w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujących 

i gospodarujących: 
 

Lp. Imię i nazwisko  PESEL Stopień 

pokrewieństwa 

Pozycja na rynku pracy 

1. 
 

 

   

2.  
 

 

   

3.  
 

 

   

4. 
 

 

   

5. 
 

 

   

6. 
 

 

   

7. 
 

 

   

8. 
 

 

   

 

 



2. Źródła oraz kwota miesięcznego dochodu (netto) rodziny uzyskanego w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku*: 

a. wynagrodzenia ze stosunku pracy  …...........................zł 

b. działalność gospodarcza  …...........................zł 

c. umowa zlecenia/ umowa o dzieło  …...........................zł 

d. miesięczny dochód z 1 ha przeliczeniowego  

= ….......... ha przelicz. x 250 zł =  

 
…...........................zł 

e. emerytury i renty (w tym strukturalne i socjalne) …...........................zł 

f. świadczenia rodzinne  …...........................zł 

g. zasiłki dla bezrobotnych …...........................zł 

h. zasiłki z pomocy społecznej …...........................zł 

i. alimenty …...........................zł 

j. dodatek mieszkaniowy …...........................zł 

k. inne stypendia o charakterze socjalnym …...........................zł 

l. inne dochody (jakie?)...................................................       …...........................zł 

 R A Z E M  dochody : –----------------------------  zł. 

*Wysokość powyższych dochodów zobowiązuję się potwierdzić odpowiednimi dokumentami 

 

3. Wydatki rodziny w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku*: 

a. alimenty zapłacone na rzecz innych osób (spoza rodziny) …..................... zł 

b. opłata ponoszona za członka rodziny przebywającego w internacie, bursie lub 

ośrodku zapewniającym całodobowe utrzymanie …..................... zł 

*Wysokość powyższych wydatków zobowiązuję się potwierdzić odpowiednimi dokumentami 

 

4 .     Dochód miesięczny (netto) na 1 osobę w rodzinie                              …..........…................. zł 
(Od sumy dochodów należy odjąć sumę wydatków i wynik podzielić przez liczbę osób w rodzinie) 

 

5. Wnioskowane inne formy stypendium szkolnego (inne niż świadczenie pieniężne) : 

 

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

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

IV. Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że: 

 powyższe dane są prawdziwe, 

 zapoznałem się z warunkami uprawniającymi do stypendium szkolnego, 

 niezwłocznie powiadomię o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania 

stypendium szkolnego, 

 stypendium szkolne przeznaczone zostanie na potrzeby ucznia. 

V. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku na potrzeby 

postępowania o przyznanie stypendium szkolnego, jego realizacji i archiwizacji, zgodnie z  

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 poz. 1182 z 

późn.zm.). 



 

 

Do wniosku dołączam następujące dokumenty:  

1) …........................…........................…........................…...........…............................  , 

2) …........................…........................…........................…...........…............................  , 

3) …........................…........................…........................…...........…............................  , 

4) …........................…........................…........................…...........…............................  , 

5) …........................…........................…........................…...........…............................  , 

6) …........................…........................…........................…...........…............................  , 

7) …........................…........................…........................…...........…............................  , 

8) …........................…........................…........................…...........…............................  , 

 

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

 

 

Oświadczenie 

 

 Proszę o przekazanie przyznanych mi świadczeń na rachunek bankowy Pani/Pana 

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

 

Nr rachunku  

                                

 

 

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

 

 

Pouczenie:  
1. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły 

podstawę przyznania stypendium szkolnego.   

2. Rodzice ucznia, pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły są zobowiązani niezwłocznie 

powiadomić Burmistrza Olesna o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania 

stypendium szkolnego. 

3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu 

w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  

 

 

 

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


