
Uchwała  Nr XXV/169/09     
Rady  Miejskiej  Wielichowa  

z dnia 27 kwietnia 2009r. 
 

w sprawie:  zmiany  Uchwały Nr XXIV/147/05 Rady Miejskiej  Wielichowa z dnia  
                   20 kwietnia 2005 roku, w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze  
                   socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy  Wielichowo 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) w związku z art.90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie 
oświaty (Dz.U. z  2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), 
Rada Miejska  Wielichowa uchwala co następuje: 

 
§1 

§11 ust.1 Regulaminu otrzymuje nowe brzmienie: 
„1.Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawanie na : 
1) wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia” 

§2 
§18 ust.1 Regulaminu otrzymuje nowe brzmienie: 
„1.Stypendium szkolne jest przyznawane  na okres nie krótszy niŜ miesiąc i nie dłuŜszy niŜ 10 
miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, 
nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników słuŜb społecznych- na okres nie 
krótszy niŜ miesiąc i nie dłuŜszy niŜ 9 miesięcy w danym roku szkolnym.” 

§3 
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/147/05 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 20 kwietnia 2005r. 
otrzymuje nowe brzmienie; 
„ 
                                                                                                                                           Załącznik Nr 1 
                                                                                                                                           do Uchwały Nr XXIV/147/05 
                                                                                                                                           Rady Miejskiej Wielichowa 
                                                                                                                                           z dnia 20.04.2005r. 
Formularz wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym składany przez rodziców lub pełnoletniego ucznia lub 
słuchacza kolegium 
 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 
 
     Do  
     Burmistrza  Miasta i Gminy 
     Wielichowo 
 
...........................................................................zamieszkały .............................................................................. 
(imię i nazwisko rodzica lub pełnoletniego ucznia(słuchacza) i adres zamieszkania składającego wniosek) 
Składam wniosek o przyznanie w roku szkolnym .............................................................................................. 

1. Stypendium szkolnego* 
2. Zasiłku szkolnego* 

dla ucznia(słuchacza)* ........................................................................................................................................ 
                                      (nazwisko i imię, data urodzenia ucznia (słuchacza) i stopień pokrewieństwa) 
zamieszkałego w ................................................................................................................................................. 
                                       (adres zamieszkania) 
uczącego się w .................................................................................................................................................... 
                                       (klasa, szkoła i adres) 
poŜądaną  formą  stypendium (zasiłku)* szkolnego jest: 
1. całkowite(częściowe)* pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, 
wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a takŜe udziały w zajęciach 
edukacyjnych realizowanych poza szkołą, zajęcia, które będą opłacane ze stypendium ....................................  



                                                                                                                                              (rodzaj zajęć) 
prowadzone przez ................................................................................................................................................ 
                              ( nazwa i adres podmiotu prowadzącego zajęcia) 
2. pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników i innych pomocy 
naukowych, 
3. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, 
(dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i 
kolegiów pracowników słuŜb społecznych), 
4. świadczenia pienięŜne. 
ZłoŜenie wniosku uzasadniam trudną sytuacją materialną wynikającą w szczególności z:..................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 

( uzasadnienie) 
Dane o wszystkich członkach rodziny zamieszkałych wspólnie z uczniem w jednym gospodarstwie domowym: 
Lp. Nazwisko i imię Nr PESEL Stopień pokrewieństwa Miejsce pracy/nauki 

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................................................... 
Do wniosku załączam*: 

1. zaświadczenie o wysokości dochodów (netto) w miesiącu poprzedzającym złoŜenie wniosku, 
2. zaświadczenie o powierzchni w hektarach przeliczeniowych gospodarstwa rolnego, 
3. zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pienięŜnych z pomocy społecznej, 
4. inne dokumenty.............................................................................................................................. 

 
..........................................................................                            ................................................................ 
(miejscowość, data)                                                                                                            (podpis składającego wniosek) 
 
*niepotrzebne skreślić 
 
OŚWIADCZENIE 

1. Uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art.233§1 Kodeksu karnego za fałszywe zeznania lub zatajenie prawdy 
oświadczam, Ŝe przedstawione dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

2. Zapoznałem(am) się z warunkami uprawniającymi do korzystania ze stypendium szkolnego. 
3. Nie pobieram innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych. 
4. Zobowiązuję się niezwłocznie informować Burmistrza Miasta i Gminy o zmianie lub ustaniu przyczyn będących podstawą 

przyznania stypendium, a takŜe o fakcie zaprzestania nauki przez ucznia. 
5. WyraŜam dobrowolną zgodę na przetwarzanie powyŜszych danych osobowych przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny 

Szkół w Wielichowie. 
 
.........................................................................                            ................................................................ 
(miejscowość, data)                                                                                                            (podpis  wnioskodawcy) 
 
POUCZENIE 

1. Stypendium szkolne jest przyznawane : 
a) wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium 
języków obcych, kolegium pracowników słuŜb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust.3 pkt.2 ustawy o 
systemie oświaty, 

        2     Jako dochody naleŜy wykazać : wynagrodzenie za pracę, zasiłek rodzinny, emeryturę, rentę, dodatek mieszkaniowy,    
               alimenty, zasiłek dla bezrobotnych, dochody z gospodarstwa rolnego, dochody z prowadzonej działalności gospodarczej,  
                inne dochody, 
       3.      Dochody wymienione w pkt.2 naleŜy udokumentować zaświadczeniami. 



       4.      W przypadku pobierania świadczeń z pomocy społecznej naleŜy przedłoŜyć tylko zaświadczenie Gminnego Ośrodka 
                Pomocy Społecznej 
 
 
 

 
 
Wypełnia organ przyznający stypendium: 
 

Lp. Nazwisko i imię  Rodzaj dochodu Kwota dochodu Uwagi 

     

     

     

     

     

 
Wysokość dochodu w rodzinie wynosi......................................................................................................... 

                                                                                                                                                  „ 
§ 4 

Wykonanie  uchwały powierz się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wielichowa. 
                                                                                 § 5 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 
 
 
                                                                                                                     Przewodniczący 
                                                                                                                      Rady Miejskiej 
 
                                                                                                                (Stanisław Marciniak) 
 


