
                             Termin złożenia wniosku od 1 do 15 września 2017 r. 

Wniosek niewypełniony lub bez dokumentów potwierdzających wysokość dochodów nie będzie przyjęty do rozpa-

trzenia. 

Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą 

Wniosek o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 
(Stypendium/zasiłek* na rok szkolny 2017/2018) 

 

Wnioskodawca *1: ……………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko i PESEL wnioskodawcy, dokładny adres, telefon kontaktowy) 

……………………………………………………………………………………… 

 

Przedkładam wniosek o udzielenie stypendium szkolnego dla ucznia/słuchacza. 

 

I. Dane dotyczące ucznia/słuchacza*: 

 

1. Imię i nazwisko: .......................................................................... nr PESEL ............................................... 

imiona rodziców: ...................................................................... 

2. Miejsce zamieszkania: ul. ................................................... nr ........, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą. 

II. Uzasadnienie wniosku: (wskazać w szczególności czy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, 

ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, rodzina niepełna i inne) 

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

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

 

III. Osoby zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym z uczniem*2 

Lp Nazwisko i imię Rok uro-

dzenia 
Miejsce pracy/nauki Miesięczny 

dochód netto 
1 2 3 4 5 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

Wyżej wymienione dochody netto należy potwierdzić zaświadczeniem o ich wysokości, odcinkiem pobranej emery-

tury/renty lub zaświadczeniem o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. 

 

IV. Dochód miesięczny (netto) na 1 osobę w rodzinie wyniósł .................... zł. *3 
 

V. Wnioskowana forma/wnioskowane formy* stypendium szkolnego inne niż forma świadczenia 

pieniężnego, jaka/jakie*: 

.................................................................................................................................................... 
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VII. Świadomy/a odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za podanie  

nieprawdziwych danych oświadczam, że: 

- powyższe dane są prawdziwe, 

- zapoznałem się z warunkami uprawniającymi do stypendium szkolnego, 

- niezwłocznie powiadomię  Urząd Miasta i Gminy  w Nowym Mieście nad Pilicą o ustaniu przy-

czyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. 

 

VIII. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku przez Urząd 

Miasta i Gminy  w Nowym Mieście nad Pilicą dla potrzeb stypendium szkolnego, zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 

r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

 

.......................................... 
(podpis osoby ubiegającej się o stypendium*4) 

 

Nowe Miasto nad Pilicą , ........................... 2017 r.      .............................................. 
(podpis wnioskodawcy) 

 

Do wniosku załączam: 

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

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

IX. Potwierdzenie o uczęszczaniu do szkoły/kolegium. 
 

 

.................................................  ......................................     ............................................. 
(miejscowość, data)        (pieczątka  szkoły)         (podpis  potwierdzającego) 

 

POUCZENIE: 
* niepotrzebne skreślić 

*1 Wniosek mogą złożyć: 

- rodzice ucznia, 

- prawni opiekunowie, 

- pełnoletni uczeń, 

- dyrektor szkoły/kolegium. 

*2 Uwzględnić wszystkie osoby zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym, 

*3 Dochód umożliwiający ubieganie się o stypendium szkolne jest to miesięczny dochód rodziny w miesiącu poprzedzają-

cym miesiąc złożenia wniosku pomniejszony o wypłacane alimenty nie przekraczający w przeliczeniu na osobę kwoty 

514,00 zł (netto),  
*4 W przypadku osoby niepełnoletniej podpisuje jeden z rodziców lub prawny opiekun dziecka, a w przypadku osoby 

pełnoletniej osoba ubiegająca się o stypendium. 

Miesięczny dochód netto liczony za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku. 

Jeden hektar przeliczeniowy – 288,- zł. 
Uczniowie uczęszczający do szkoły działającej na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą składają wypełnione 

wnioski u dyrektora szkoły, pozostali uczniowie w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Mieście 

nad Pilicą pl. o. H. Koźmińskiego 1/2 w terminie – od 1 do 15 września danego roku szkolnego. 

Słuchacze kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników 

służb społecznych – od 1 do 15 października danego roku szkolnego. 

Formularze wniosków o udzielenie stypendium można pobierać w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowe 

Miasto nad Pilicą, na stronie internetowej UMiG oraz w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Mie-

ście nad Pilicą.  


