Uchwała Nr XXXVIII/395/2012
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 listopada 2012 r.

w

sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Sączu do prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia
pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz przyjęcia „Regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Miasta Nowego Sącza”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.,
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami)
oraz art. 90f i 90m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r., o systemie oświaty
(t.j. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami) Rada Miasta
Nowego Sącza na wniosek Prezydenta Miasta postanawia, co następuje:
§ 1. Upoważnia się Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu do
prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach o świadczenia pomocy
materialnej o charakterze socjalnym.
§ 2. Przyjmuje się ,,Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Nowego Sącza” stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Sączu.
§ 4. Uchyla się Uchwałę Nr XLII/518/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca
2005 r., w sprawie: uchwalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Nowego Sącza, Uchwałę
Nr XLVI/544/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 kwietnia 2005 r., w sprawie:
upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących udzielania świadczeń
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta
Nowego Sącza, wraz z późniejszymi zmianami dokonanymi Uchwałami: Nr LV/681/2005,
Nr LXXII/907/2006, Nr V/59/2007, Nr VIII/95/2007, Nr XVII/224/2007, Nr XXV/302/2008,
Nr XLVI/510/2009, Nr LIII/566/2009 Rady Miasta Nowego Sącza.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Stefan Chomoncik

Załącznik
do Uchwały Nr XXXVIII/395/2012
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 listopada 2012 r.

REGULAMIN
UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ
O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW
ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA NOWEGO SĄCZA.

Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Regulamin określa wysokość, formy, tryb i sposób udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej
z niskich dochodów na osobę w rodzinie.
§ 2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, słuchaczom
i wychowankom szkół i placówek, o których mowa w art. 90b ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia
7 września 1991 r., o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
zwanej dalej „ustawą”.
§ 3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
1) stypendium szkolne,
2) zasiłek szkolny.
Rozdział 2
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego
§ 4. 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji
materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności gdy
w rodzinie tej występuje: 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.
2. Uprawnienie do ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna
wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty kryterium dochodowego
na osobę w rodzinie uprawniające do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której
mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej
(tj. Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą o pomocy
społecznej”, weryfikowanej w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.
§ 5. 1. Przyznane stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty
zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r., o świadczeniach
rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą
o świadczeniach rodzinnych” i nie może przekraczać 200% tej kwoty.

2. W zależności od sytuacji materialnej rodziny, w której zamieszkuje uczeń oraz od
skali okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 1 regulaminu, ustala się wysokość stypendium
szkolnego miesięcznie:
1) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia do 200 zł., netto
- od 100% do 200% kwoty, o której mowa w ust. 1;
2) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia powyżej 200 zł.,
netto do wysokości kwoty, o której mowa w § 4 ust. 2 regulaminu - od 80% do
160% kwoty, o której mowa w ust. 1.
Rozdział 3
Formy stypendium szkolnego
§ 6. 1. Stypendium szkolne może być udzielone w formie:
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, dotyczących w szczególności:
a) zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników,
programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych,
b) zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju na zajęcia
wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego
przez szkołę,
c) opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin,
teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę.
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu
podręczników, lektur szkolnych i innych książek, przedmiotów niezbędnych
do procesu edukacyjnego jak również przyborów szkolnych.
2. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz
słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich, kolegiów języków obcych i 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 i z powrotem.
3. Stypendium szkolne może być także udzielane w formie świadczenia pieniężnego, na
warunkach określonych w ustawie o systemie oświaty.
§ 7. 1. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2
regulaminu będzie przekazywane rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom,
jako częściowa lub całkowita refundacja kosztów, poniesionych i udokumentowanych
zakupów i opłat, na podstawie oryginałów (lub poświadczonych za zgodność z oryginałem)
rachunków i faktur dotyczących dofinansowanych kosztów zakupów lub opłat.
2. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt. 2 regulaminu,
będzie realizowane przez zakup i przekazanie (rodzicom, opiekunom prawnym lub
pełnoletnim uczniom), za pokwitowaniem, przedmiotów pomocy rzeczowej.
3. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 6 ust. 3 regulaminu,
będzie realizowane poprzez wypłatę pomocy rodzicom za pokwitowaniem lub wpłatę na
wskazane konto, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom kwoty pomocy.

Rozdział 4
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego
§ 8. 1. Wniosek o stypendium szkolne składa się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Sączu.
2. Wniosek może być złożony na formularzu określonym w załączniku Nr 1, Nr 2 do
Regulaminu lub na piśmie, z zachowaniem obowiązujących elementów, o których mowa
w art. 90n ust. 4 ustawy o systemie oświaty.
§ 9. Do wniosku o udzielenie 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,
a w szczególności:
1) zaświadczenia lub oświadczenie o zarobkach z uwzględnieniem dochodów z tytułu
zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych,
2) zaświadczenia lub oświadczenie o ilości hektarów przeliczeniowych lub nakaz
podatkowy,
3) zaświadczenia lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych rent, emerytur lub
alimentów,
4) zaświadczenia lub oświadczenie o przyznanych dodatkach mieszkaniowych
świadczeniach rodzinnych, pielęgnacyjnych lub innych,
5) zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu z prowadzonej działalności
gospodarczej,
6) zaświadczenia lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej, z wyszczególnieniem rodzaju i wysokości świadczenia,
7) zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach z pracy dorywczej,
8) zaświadczenia lub oświadczenie o wysokości zasiłku dla bezrobotnych lub innych
świadczeń z funduszu pracy.
1. 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.
§ 10. Stypendium szkolne przyznaje lub odmawia prawa do stypendium Dyrektor Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, w drodze decyzji administracyjnej.
Rozdział 5
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego
§ 11. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi (słuchaczowi lub wychowankowi)
znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z powodu zdarzenia
losowego.
2. Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia
losowego.
3. Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na
pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej
o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku szkolnym, niezależnie od
otrzymywanego stypendium szkolnego.
4. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej
pięciokrotność kwoty zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do

ukończenia 18 roku życia, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach
rodzinnych.
5. Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków
zdarzenia losowego i sytuację materialną rodziny, w której zamieszkuje uczeń.
Miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającej do ubiegania się
o stypendium szkolne, o której mowa w § 4 ust. 2 regulaminu, nie bierze się pod uwagę.
6. O zasiłek szkolny można się ubiegać na wniosek, złożony w Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od
wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku.
§ 12. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio
przepisy § 7, 8, § 9 ust. 1, § 10, § 11 regulaminu.
Rozdział 6
Przepisy końcowe
§ 13. Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia pomocy materialnej z urzędu
uwarunkowane jest wyrażeniem zgody strony na wszczęcie tego postępowania.
§ 14. 1. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa, jeżeli ustała przyczyna, która stanowiła
podstawę przyznania stypendium szkolnego w tym szczególnie:
1) dochód na osobę w rodzinie przekroczy kwotę, o której mowa w § 4 ust. 2
regulaminu,
2) uczeń przerwał naukę lub został skreślony z listy uczniów szkoły,
3) uczeń otrzymał inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków
publicznych, które łącznie ze stypendium szkolnym przekracza kwoty, o których
mowa w art. 90d ust. 13 ustawy o systemie oświaty,
4) uczeń zmienił miejsce zamieszkania - poza obszar miasta Nowego Sącza.
2. Rodzice ucznia otrzymującego stypendium, opiekunowie prawni, pełnoletni uczeń
lub dyrektor szkoły albo ośrodka, do których uczęszcza uczeń, słuchacz lub wychowanek, są
obowiązani w terminie 7 dni zawiadomić organ przyznający stypendium o wystąpieniu
przyczyn wstrzymania lub cofnięcia stypendium, o których mowa w ust. 1.
3. Decyzje w sprawie wstrzymania, cofnięcia stypendium lub zwrotu nienależnie
pobranego stypendium bądź odstąpienia od żądania zwrotu wydaje Dyrektor Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.
4. W przypadku niedostarczenia dokumentów stanowiących podstawę wypłaty
stypendium w formie pokrycia kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych, o których
mowa w regulaminie, a szczególnie niespełnienia warunków decyzji, Dyrektor Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu wydaje decyzję o wygaśnięciu decyzji
przyznającej stypendium, w trybie art. 162 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Stefan Chomoncik

Załącznik Nr 1
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
33-300 Nowy Sącz
ul. Żywiecka 13
Tel: 18/ 444 36 23, 18/444 36 24
______________________________________________________________________
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO
______________________________________________________________________
Zgodnie z art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r., o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.) pomoc materialna przysługuje:
−
uczniowi szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, policealnej, do czasu ukończenia
kształcenia - nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
−
wychowankowi ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonej w stopniu głębokim,
a także dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu zakończenia jego realizacji,
−
słuchaczowi kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium
pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia
24 roku życia,
zwanych w dalszej części „uczniem” .
__________________________________________________________________________________________

CZĘŚĆ A (WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA)
I.

WNIOSKODAWCA
RODZIC / OPIEKUN PRAWNY UCZNIA

II.

PEŁNOLETNI UCZEŃ

DYREKTOR SZKOŁY, OŚRODKA LUB KOLEGIUM

DANE WNIOSKODAWCY

1.
2.
3.
4.
5.
III.

Imię i nazwisko

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

Adres zameldowania* ................................................................................................................
Adres zamieszkania*

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

Nr telefonu

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

PESEL

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

DANE UCZNIA

1.
2.
3.
4.
5.

Imię i nazwisko

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

Data urodzenia

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

Miejsce zamieszkania

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

PESEL

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

Nazwa i adres szkoły, klasa
...................................................................................................
(W przypadku wniosku dla 2 i więcej dzieci, należy wypełnić zał. Nr 2 dla każdego
kolejnego dziecka)

________________________________

* nie wypełniać w przypadku, gdy wnioskodawcą jest dyrektor szkoły
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IV.

SYTUACJA SPOŁECZNA W RODZINIE (właściwe zaznaczyć)
RODZINA JEST PEŁNA:

TAK

W RODZINIE WYSTĘPUJE

NIE

(właściwe zaznaczyć)

1.

BEZROBOCIE

2.

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

3.

CIĘŻKA LUB DŁUGOTRWAŁA CHOROBA

4.

WIELODZIETNOŚĆ

5.

BRAK UMIEJĘTNOŚCI WYKONYWANIA FUNKCJI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ

6.

ALKOHOLIZM

7.

NARKOMANIA

8.

ZDARZENIE LOSOWE
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9.

V. Wypełniają tylko osoby, które korzystają ze świadczeń z ustawy o pomocy społecznej.
Oświadczam, że w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia niniejszego wniosku o stypendium
korzystałam/em wraz z członkami mojej rodziny ze świadczeń pomocy społecznej w formie
(właściwe zaznaczyć):
zasiłek stały
zasiłek okresowy
zasiłek celowy
i moja sytuacja finansowa na dzień złożenia wniosku nie uległa zmianie.

„Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia”
......................................................
(data, podpis wnioskodawcy)

VI.

DEKLARACJA O OSIĄGANYM DOCHODZIE za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku

Oświadczam, że:

a. gospodarstwo domowe ucznia składa się z następujących osób:
(przez gospodarstwo domowe rozumie się wszystkie osoby spokrewnione lub niespokrewnione, razem mieszkające
i gospodarujące)
Wysokość
Stopień
Źródło
NAZWISKO I IMIĘ
Data urodzenia
dochodu
Lp.
pokrewieństwa
dochodu
/netto/

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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b. zobowiązania ponoszone przez członków gospodarstwa domowego:

Lp.

ALIMENTY ŚWIADCZONE NA RZECZ INNYCH OSÓB
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do
Imię i nazwisko osoby
alimentów, stopień pokrewieństwa
zobowiązanej do alimentów
względem zobowiązanego

Wysokość
świadczenia

1.
2.
3.
ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIA:

VII. POŻĄDANA FORMA ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ
PIENIĘŻNA (dokładnie zaznaczyć i szczegółowo uzupełnić)

A.

B.

INNA

NIŻ

FORMA

CAŁKOWITE LUB CZĘŚCIOWE POKRYCIE 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

POMOC RZECZOWA O CHARAKTERZE EDUKACYJNYM:
a. ZAKUP PODRĘCZNIKÓW, LEKTUR, SŁOWNIKÓW
b. ZAKUP ARTYKUŁÓW SZKOLNYCH
c. ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH
d. ZAKUP OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO
e. ZAKUP OBUWIA SPORTOWEGO I STROJU GIMNASTYCZNEGO NA WF
f.
INNE (wymienić jakie).....................................................................................................

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
CAŁKOWITE LUB CZĘŚCIOWE POKRYCIE KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z POBIERANIEM NAUKI
POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA *

C.

(adres internatu, bursy, kwota odpłatności za internat, bursę i wyżywienie w skali miesiąca,
opłaty za przejazd z miejsca zamieszkania do szkoły)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

* dotyczy tylko uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, o których mowa w art. 90d ust. 3 ustawy
o systemie oświaty

VIII. UCZEŃ OTRZYMUJE/STARA SIĘ W ROKU SZKOLNYM ............/........... O INNE STYPENDIA
O CHARAKTERZE SOCJALNYM ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (właściwe zaznaczyć)
TAK (należy uzupełnić poniższą tabelę)

NIE

NAZWA INSTYTUCJI, KTÓRA PRZYZNAŁA STYPENDIUM

MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

OKRES, NA KTÓRY PRZYZNANO STYPENDIUM

od ............. roku do ............ roku

„Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia”
..................................
(data)

..........................................................
(podpis wnioskodawcy)
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CZĘŚĆ B (OŚWIADCZENIE SKŁADA RODZIC/OPIEKUN PRAWNY LUB PEŁNOLETNI UCZEŃ)

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z art. 233 § 1 i § 6
kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r., Nr 88 poz. 553 z późn. zm) - „Kto, składając
zeznanie lub oświadczenie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub
w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja
prawdę lub składa fałszywe oświadczenie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” oświadczam, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe.
Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowym Sączu o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania
stypendium szkolnego.
Nienależnie pobrane stypendium szkolne
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym
.................................
(data)

podlega

ściągnięciu

w

trybie

........................................................
(podpis rodzica / prawnego opiekuna
lub pełnoletniego ucznia)

Proszę o przekazanie środków pieniężnych otrzymanych w ramach niniejszego stypendium na konto
nr:..............................................................................................................................................................,
którego właścicielem jest ..........................................................................................................................
.................................
(data)

........................................................
(podpis rodzica / prawnego opiekuna
lub pełnoletniego ucznia)

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
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INFORMACJA

Informacje o ustalaniu dochodu
Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej za dochód uważa się sumę miesięcznych
przychodów 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,
jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
1. Miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne
określone w odrębnych przepisach.
3. Kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Ust. 4. Do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 nie wlicza się:
1. Jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
2. Zasiłku celowego;
3. Pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na
podstawie przepisów o systemie oświaty;
4. Wartości świadczenia w naturze;
5. Świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie
użytecznych.

I. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) informuję, że:
♦ Pana/i/ dane osobowe będą przetwarzane dla celów związanych z ustaleniem uprawnień do
otrzymania stypendium szkolnego w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991 r.,
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.).
♦ Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie niezbędnym do ustalenia
uprawnień oraz udzielania stypendiów szkolnych i wynika z ustawy z dnia 7 września 1991
r., o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.). Odmowa lub
uniemożliwianie ich pozyskania albo podanie danych fałszywych lub nieaktualnych
uniemożliwi prawidłowe rozpatrzenie tego wniosku.
♦ Ma Pana/i/ prawo do wglądu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
Z uprawnienia tego może Pan/i/ skorzystać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Nowym Sączu.

II. Jednocześnie informuję, że:
♦ Zgodnie z art. 10 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.,
Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) przysługuje Panu/i/ prawo czynnego udziału w prowadzonym
przez tut. MOPS postępowaniu, a przed wydaniem decyzji ma Pan/i/ prawo wypowiedzieć
się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
♦ Może Pan/i/ zapoznać się z dokumentacją posiadaną przez tut. MOPS w prowadzonej
w/w sprawie, sporządzać z akt sprawy notatki, odpisy oraz żądać uwierzytelnienia
sporządzonych przez siebie odpisów z akt sprawy lub wydania z akt sprawy
uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione Pana/i/ ważnym interesem
(art. 73 § 1 i § 2 kodeksu postępowania administracyjnego).
5

♦ W toku prowadzenia postępowania zobowiązany/a/ jest Pan/i/ zawiadomić tut. MOPS
o każdorazowej zmianie swego adresu. W przypadku zaniechania tego obowiązku
doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny
(art. 41 kodeksu postępowania administracyjnego).
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości w/w informacje i rozumiem ich treść.
……………………………. …..
(podpis osoby udzielającej informacji)

……..……………..…………..…………
(data i podpis osoby przyjmującej do wiadomości informację)
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Załącznik Nr 2
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
33-300 Nowy Sącz
ul. Żywiecka 13
Tel: 18/ 444 36 23, 18/444 36 24
______________________________________________________________________
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO
______________________________________________________________________
Zgodnie z art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r., o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.) pomoc materialna przysługuje:
−
uczniowi szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, policealnej, do czasu ukończenia
kształcenia - nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
−
wychowankowi ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonej w stopniu głębokim,
a także dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu zakończenia jego realizacji,
−
słuchaczowi kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium
pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia
24 roku życia,
zwanych w dalszej części „uczniem” .
__________________________________________________________________________________________

CZĘŚĆ A (WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA)
I.

DANE WNIOSKODAWCY

1.
2.
3.
4.
5.

III.

Imię i nazwisko

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

Adres zameldowania* ................................................................................................................
Adres zamieszkania*

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

Nr telefonu

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

PESEL

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

DANE UCZNIA

1.
2.
3.
4.
5.

Imię i nazwisko

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

Data urodzenia

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

Miejsce zamieszkania

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

PESEL
Nazwa i adres szkoły, klasa

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

IV.

A.

B.

POŻĄDANA FORMA ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ
PIENIĘŻNA (dokładnie zaznaczyć i szczegółowo uzupełnić)

INNA

NIŻ

FORMA

CAŁKOWITE LUB CZĘŚCIOWE POKRYCIE 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

POMOC RZECZOWA O CHARAKTERZE EDUKACYJNYM:
a. ZAKUP PODRĘCZNIKÓW, LEKTUR, SŁOWNIKÓW
b. ZAKUP ARTYKUŁÓW SZKOLNYCH
c. ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH
d. ZAKUP OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO
e. ZAKUP OBUWIA SPORTOWEGO I STROJU GIMNASTYCZNEGO NA WF
f.
INNE (wymienić jakie).....................................................................................................

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
CAŁKOWITE LUB CZĘŚCIOWE POKRYCIE KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z POBIERANIEM NAUKI
POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA *

C.

(adres internatu, bursy, kwota odpłatności za internat, bursę i wyżywienie w skali miesiąca)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

* dotyczy tylko uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, o których mowa w art. 90d ust. 3 ustawy
o systemie oświaty

V.

UCZEŃ OTRZYMUJE/STARA SIĘ W ROKU SZKOLNYM ............/........... O INNE STYPENDIA
O CHARAKTERZE SOCJALNYM ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (właściwe zaznaczyć)
TAK (należy uzupełnić poniższą tabelę)

1.

NAZWA INSTYTUCJI, KTÓRA PRZYZNAŁA STYPENDIUM

2.

MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

3.

OKRES, NA KTÓRY PRZYZNANO STYPENDIUM

NIE

od ............. roku do ............ roku

„Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia”
..................................
(data)

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

