
UCHWAŁA NR XXIX/249/17
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Bierutów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446 ze zm.) w związku z art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1943 ze. zm.), Rada Miejska w Bierutowie uchwala, co następuje:§  1. Ustala się regulamin udzielania 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Bierutów, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Bierutowie Nr XXXV/226/05 z dnia 31 marca 2005r. ( Dz. U. Woj. 
Dolnośląskiego z 2005r. nr 77 poz. 1683 z póź. zm) w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Bierutów 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Bierutowie

Marianna Jarząb
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Załącznik do Uchwały Nr XXIX/249/17 

Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 30.03.2017r. 

 

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Bierutów 

 

Rozdział  1.  

Postanowienia ogólne 

 

Rozdział  1.  

Postanowienia ogólne 

§  1. Niniejszy regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Bierutów określa formy, tryb i sposób udzielania 

pomocy materialnej w postaci stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego oraz sposób 

ustalania wysokości stypendium szkolnego. 

§  2. Ilekroć w dalszych przepisach regulaminu mowa jest o: 

1) regulaminie – rozumie się przez to regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Bierutów; 

2) uczniu – rozumie się przez to osoby wymienione w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) zamieszkałe na 

terenie Miasta i Gminy Bierutów; 

3) stypendium – rozumie się przez to stypendium szkolne; 

4) zasiłku – rozumie się przez to zasiłek szkolny; 

5) pomocy materialnej o charakterze socjalnym – należy przez to rozumieć stypendium i 

zasiłek szkolny; 

6) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1943 ze zm.); 

7) dochód miesięczny na osobę w rodzinie ucznia - należy rozumieć dochód ustalony na 

zasadach określonych w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2016 r. poz.930 ze zm.); 

8) kryterium dochodowym na osobę w rodzinie ucznia - należy przez to rozumieć kwotę, o 

której mowa w art.90d ust.7 ustawy o systemie oświaty. 

 

§ 3. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, słuchaczom i 

wychowankom szkół i placówek, o których mowa w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 

września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. 2016r. poz. 1943 ze zm.) zwanej dalej ,,ustawą”. 

§ 4. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 

1) stypendium szkolne; 

2) zasiłek szkolny. 
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§ 5. Wysokość pomocy materialnej o charakterze socjalnym, przyznawanej w formie 

stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego, każdorazowo uzależniona będzie od 

otrzymywanej na ten cel wysokości dotacji celowej z budżetu państwa. 

 

 

Rozdział 2 

Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego 

 

§ 6. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 

wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w wysokości uzależnionej od skali 

występowania w rodzinie takich okoliczności jak: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub 

długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, alkoholizm, narkomania a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło 

zdarzenie losowe. 

§ 7. Minimalną i maksymalną wysokość stypendium przyznawanego uczniowi określa art. 90 

d ust. 9 ustawy. 

§ 8. W przypadku, gdy wysokość środków finansowych przeznaczonych na pomoc materialną 

w gminie nie będzie zaspakajała wszystkich potrzeb przyjmuje się, że pierwszeństwo w 

uzyskaniu stypendium mają osoby o najniższych dochodach w rodzinie i uczniowie 

spełniający w kolejności następujące kryteria: 

1) posiadają orzeczenie o niepełnosprawności; 

2) w rodzinie występuje ciężka lub długotrwała choroba; 

3) pochodzą z rodzin wielodzietnych (troje i więcej dzieci); 

4) w rodzinie występuje bezrobocie; 

5) pochodzą z rodzin niepełnych; 

6) brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez rodziców. 

§ 9. Wysokość miesięczna stypendium szkolnego dla ucznia uzależniona jest o miesięcznego 

dochodu na osobę w rodzinie oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 

ustawy a także do zakwalifikowania go do jednej z trzech grup dochodowych i wynosi 

odpowiednio: 

1) dochód od 0-50% kryterium dochodowego – od 80-200 % kwoty zasiłku 

rodzinnego; 

2) dochód powyżej 50% do 80% kryterium dochodowego - od 80-140% kwoty 

zasiłku rodzinnego 

3) dochód powyżej 80% do 100% kryterium dochodowego – od 80-120 % kwoty 

zasiłku rodzinnego 
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§ 10. Wysokość stypendium ustala się z zaokrągleniem do pełnych złotych w ten sposób, że 

49 groszy pomija się, natomiast 50 groszy i więcej przyjmuje się za pełną złotówkę. 

 

Rozdział 3 

Formy stypendium szkolnego 

§ 11.     Stypendium szkolne będzie udzielane uczniom 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, w szczególności: kosztów nauki języków obcych, zajęć sportowych, 

muzycznych i komputerowych, wycieczek szkolnych, wyjazdów do kin, teatrów i 

innych instytucji kultury i sztuki organizowanych przez szkołę; 

2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza 

miejscem zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz 

słuchaczy kolegiów w szczególności kosztów zakwaterowania w internacie lub 

przejazdu do szkoły środkami komunikacji zbiorowej; 

3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w szczególności na zakup 

podręczników, lektur szkolnych encyklopedii, słowników i innych wydawnictw 

pomocniczych w realizacji procesu dydaktycznego, przyborów szkolnych, stroju 

sportowego, stroju szkolnego, zakup wymaganych przez szkołę materiałów na zajęcia 

lekcyjne i pozalekcyjne; 

 

§ 12.  Stypendium szkolne, o którym mowa w §11 pkt.2 regulaminu udziela się pod 

warunkiem niepobierania świadczeń z innych źródeł przeznaczonych na ten cel, w 

szczególności dodatków do zasiłku rodzinnego. 

§ 13. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 11 pkt 1 i 2 regulaminu, 

będzie przekazywane rodzicom, opiekunowi prawnym lub pełnoletniemu uczniowi, jako 

całościowa lub częściowa refundacja kosztów, poniesionych i udokumentowanych zakupów i 

opłat na podstawie oryginałów rachunków i faktur lub zaświadczeń lub innych dokumentów z 

instytucji prowadzącej zajęcia edukacyjne. 

§ 14. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 11 pkt 3 regulaminu będzie 

realizowane przez zakup i przekazanie (rodzicom, opiekunom prawnym, pełnoletnim 

uczniom), za pokwitowaniem przedmiotów pomocy rzeczowej. 
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Rozdział 4 

Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego 

§ 15. Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek: 

1) Rodziców, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia; 

2) Dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka, o którym mowa w art. 90 b ust.3 pkt 2 

ustawy; 

3) Stypendium szkolne może być przyznane również z urzędu; 

4) Wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowi załącznik nr 1 do regulaminu; 

5) Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego wraz z oświadczeniem o dochodach, 

wzór oświadczenia o dochodach stanowi załącznik nr 2 do regulaminu składa się w 

Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bierutowie w terminie do dnia 15 

września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 

października danego roku szkolnego. W uzasadnionych przypadkach, wniosek może 

być złożony po upływie terminu, musi jednak zawierać uzasadnienie niezachowania 

powyższych terminów.  

 

 

 

Rozdział 5 

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego. 

 

§ 16. 1.  Zasiłek szkolny przyznaje się uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej 

sytuacji materialnej w wyniku zaistnienia w rodzinie ucznia zdarzenia losowego w 

szczególności: 

1) długotrwała choroba; 

2) śmierć jednego z rodziców lub opiekunów ucznia; 

3) straty w gospodarstwach wynikłych ze zdarzeń losowych między innymi takich jak: 

powódź, pożar, huragan; 

4) kradzież; 

       5) inne - uzasadnione okoliczności, utrudniające prawidłowe funkcjonowanie rodziny lub 

utrudniające naukę ucznia 

 2. Zasiłek przyznawany jest niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego w 

wysokości wynikającej z art. 90e ust. 3 ustawy. 

3. Zasiłek przyznaje się niezależnie od wysokości dochodów uzyskanych przez członków 

rodziny ucznia. 
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Rozdział 6 

Przepisy końcowe 

 

§ 17. 1. Pomoc materialna dla uczniów, o której mowa w § 2 pkt.  5 przyznawana jest w 

formie decyzji administracyjnej. 

 

2. Od decyzji służy stronie odwołanie za pośrednictwem Kierownika Miejsko Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierutowie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia.  
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Załącznik Nr 1 do regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów z terenu Miasta i Gminy Bierutów stanowiącego załącznik 

do uchwały Rady Miejskiej w Bierutowie Nr XXIX/249/17 z dnia 30.03.2017r. 

 

 

 

 

Burmistrz Bierutowa 

 

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM 

NA ROK SZKOLNY 
 

……………./…………… 
 

 
 

I. Wnioskodawca 
(należy zaznaczyć stawiając znak „X”) 

 Rodzic/opiekun prawny  Pełnoletni uczeń  Dyrektor szkoły 

II. Dane wnioskodawcy 
 

Imię i nazwisko  
 

 

Pesel (nie wypełnia dyrektor szkoły) 
 

 

Adres zamieszkania (nie wypełnia dyrektor szkoły) 
 

 

Telefon 
 

 

III. Dane ucznia 

 

Imię i nazwisko ucznia 
 

 

Data i miejsce urodzenia 

 

 

Miejsce zamieszkania 
 

 

Pesel 
 

 

Imię i nazwisko matki 
 

 

Imię i nazwisko ojca 
 

 

Data wpływu (wypełnia urząd) 

Id: DC45B881-68B5-4084-ACFD-6617AF23A6DD. Podpisany Strona 1



 

2 

 

IV. Informacja o szkole 
 

Nazwa szkoły  
 

 

 

 

 

 

 

 

Adres  

 

 Telefon  

Klasa do której uczęszcza uczeń w roku szkolnym ......./........  

Pieczątka szkoły, data i podpis  

osoby upoważnionej do potwierdzania realizowania 

obowiązku szkolnego ucznia/uczniów 

 

 

 

 

 

V. Pożądana forma świadczenia pomocy materialnej inna niż pieniężna: 

(należy zaznaczy 
 

Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z: 

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 po za szkołą, w szczególności: kosztów nauki języków obcych, zajęć sportowych, 

muzycznych i komputerowych, wycieczek szkolnych, wyjazdów do kin, teatrów i innych instytucji kultury i 

sztuki organizowanych przez szkołę,  

całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania 

w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów w szczególności kosztów 

zakwaterowania w internacie lub przejazdu do szkoły  środkami komunikacji zbiorowej; 

pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w szczególności zakup: podręczników, lektur szkolnych 

encyklopedii, słowników i innych wydawnictw pomocniczych w realizacji procesu dydaktycznego, przyborów 

szkolnych, stroju sportowego, stroju szkolnego, zakup wymaganych przez szkołę materiałów na zajęcia 

lekcyjne i pozalekcyjne; 

 

 

         VI.  Sytuacja społeczna rodziny ucznia 
          (należy zaznaczyć stawiając znak „X”) 

 

1. □ Trudna sytuacja materialna 

2. □ Bezrobocie 

3. □ Niepełnosprawność 

4. □ Ciężka lub długotrwała choroba 

5. □ Wielodzietność 

6. □ Brak umiejętności wykonywania funkcji opiekuńczo-wychowawczej 

7. □ Alkoholizm 

8. □ Narkomania 

9. □ Rodzina jest niepełna 

10. □ Zdarzenie losowe (jakie) 

………………………………………………………………….. 

11. □ Inne …………………………………………………………………………...... 

12. □ Nie występuje żadne z powyższych 
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Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt. 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 

r., poz. 930 ze zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, 

wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. 

  

Świadoma (-y) odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że: 

Moja rodzina składa się z …………… osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym 

(należy wpisać wszystkie osoby łącznie z wnioskodawcą) 

 

 

Lp. 

 

 

 

Imię i nazwisko 

 

 

 

Stopień 

pokrewieństwa 

 

 

PESEL 

 

 

 

Miejsce pracy/ 

szkoły 

Wysokość  

dochodu netto 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

Łączny dochód gospodarstwa domowego  

 

Średni miesięczny dochód netto, na jedną osobę w mojej rodzinie wynosi : 

 

 

 

 

Zobowiązania i oświadczenia wnioskodawcy 

 

Ja niżej podpisany wnioskuję o przyznanie pomocy materialnej dla ucznia………………………………….... 

Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Burmistrza Bierutowa o ustaniu przyczyn, które stanowiły 

podstawę przyznania stypendium szkolnego.        

Jednocześnie oświadczam, że uczeń ……………………………………. otrzymuje/ nie otrzymuje 

(niewłaściwe skreślić) inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych(jeżeli tak należy 

podać źródło i okres na jaki zostało przyznane  oraz wysokość stypendium)………………………………….. 

VII. Oświadczenie dotyczące formy przekazania stypendium (należy zaznaczyć tylko jedną 

formę przekazania stypendium stawiając ,,X”) 

   

Rachunek  

Bankowy 

  -     -     -     -     -     -     

 

…………………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, PESEL właściciela rachunku bankowego) 

 

Gotówka 

Odbiór w punkcie kasowym /placówce banku 

………………………………………………………………………………… 
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DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI RODZINNEJ I DOCHODOWEJ 

(dotyczące np. dochodów utraconych w miesiącu składania wniosku o stypendium szkolne) 

 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego - (Kto, składając zeznanie 

mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie 

ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3) oświadczam, 

że: …………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Świadomy odpowiedzialności karnej Kodeksu Karnego za podanie nieprawdziwych danych 

oświadczam, że: 

- dane zawarte we wniosku są prawdziwe, 

Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku, w celu 

przyznania i wypłaty pomocy materialnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. 2016r. poz. 922). Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić organ, który 

przyznał stypendium szkolne o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium 

szkolnego. 

 

 

………….……………………………… 
                                                                                                                               (data i podpis wnioskodawcy) 

 

 
Pouczenie 

 

 

1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich 

dochodów na osobę w rodzinie, 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. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może 

być większa niż kwota, której wysokość ustalona jest na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej. 

3. Miesięczna wysokość dochodu jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 - 13 ustawy o pomocy społecznej. 

4. 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 uzyskania dochodu, jeżeli 

ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o: 

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; 

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach; 

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 

5. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z hektarów przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się. 

6. Do miesięcznej wysokości dochodu nie wlicza się stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego, stypendium o charakterze 

motywacyjnym, jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, zasiłku celowego, wartości świadczeń w naturze, 

świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, świadczenia wychowawczego (500+). 

7. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie 
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wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.  

8. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

9. Rodzice/opiekunowie prawni nieletniego ucznia otrzymującego stypendium szkolne oraz pełnoletni uczniowie 

otrzymujący stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Bierutowie o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (np. 

zmiana gminy zamieszkania ucznia, zaprzestanie nauki przez ucznia, zwiększenie dochodów członków 

gospodarstwa domowego ucznia). 

10. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania 

stypendium szkolnego. 

11. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

12. Stypendium szkolne przyznane w formie 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 jest wypłacane po dostarczeniu dokumentów 

potwierdzających poniesienie wydatków wyłącznie na cele edukacyjne. 

 

 

 

 

……………………………………………………… 

Miejscowość, data, czytelny podpis wnioskodawcy 
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Bierutów 

stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Bierutowie 

Nr XXIX/249/17 z dnia 30.03.2017r. 

 

 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI 

UZYSKIWANYCH DOCHODÓW 

 

Oświadczam, że w miesiącu …………………… 20……… r. moja rodzina korzystała ze świadczeń 

pieniężnych z pomocy społecznej:         TAK    /      NIE 

przyznanych przez: ……………………………………………………………………..…… 

                                                    (nazwa i adres ośrodka pomocy społecznej) 

 

Oświadczam, że w miesiącu …………….. 20………r. moja rodzina uzyskała dochód netto w łącznej 

wysokości: ……………………………………………..zł 

1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy ……………………………………………………………..zł 

2. Wynagrodzenie z umowy zlecenia/umowy o dzieło …………………………………………...zł 

3. Dochody z praktyk szkolnych ………………………………………………………………….zł 

4. Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne ………………………………………………zł 

5. Zasiłek macierzyński, chorobowy wypłacany przez ZUS ……………………………………...zł 

6. Dochody z KRUS ………………………………………………………………………………zł 

7. Zasiłek, stypendia, prace interwencyjne z PUP ………………………………………………...zł 

8. Dochody z działalności gospodarczej …………………………………………………………..zł 

9. Dochody z pracy dorywczej ……………………………………………………………………zł 

10. Dochody z pracy za granicą …………………………………………………………………….zł 

11. Dodatek mieszkaniowy …………………………………………………………………………zł 

12. Dodatek pielęgnacyjny (z ZUS, KRUS) ………………………………………………………..zł 

13. Zasiłki z pomocy społecznej ( stały, okresowy) ………………………………………………..zł 

14. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego  ……………………………………zł 

 -    pobieram/nie pobieram  dodatku na zakwaterowanie ucznia (internat) 
 

-    pobieram/nie pobieram dodatku w związku z dojazdem do szkoły ponadgimnazjalnej 
 

15. Zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, SZO ………………………………………zł 

16. Świadczenie rodzicielskie ……………………………………………………………………...zł 

17. Fundusz alimentacyjny …………………………………………………………………………zł 

18. Alimenty ………………………………………………………………………………………..zł 

19. Dochód z gospodarstwa rolnego (ponad 1 ha przeliczeniowy) 

……………………ha przeliczeniowych x 288,  zł miesięcznie= ……………………………zł 

20. Inne ……………….………………………………………………………………………….zł 

 

Oświadczam, że jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997r. Kodeks Karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 ze zm.) za złożenie fałszywego 

oświadczenia. 

 

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

 (miejscowość, data)                                                           (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 
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UZASADNIENIE

Zmiana ustawy o systemie oświaty w art. 90m daje możliwość upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych i prowadzenia postępowań w zakresie udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Ponieważ przyznawanie pomocy materialnej dla
uczniów związane jest z przeprowadzaniem czynności ustalających sytuację socjalno - bytową
wnioskodawców zasadnym jest przekazanie uprawnień do przyznawania tej Ośrodkowi Pomocy Społecznej.
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