Urząd Miasta i Gminy Ścinawa
ul. Rynek 17
59-330 Ścinawa
tel.: +48 76 8412 600 ,fax: +48 76 8412 601

e- mail: urzad@scinawa.pl
godziny urzędowania:
poniedziałek, środa,czwartek i piątek 7.30- 15.30
wtorek 8.00 – 16.00

KARTA USŁUGI
z dnia 20.09.2012 r.
1. NAZWA USŁUGI:
Udzielanie uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendium szkolne i zasiłek
szkolny
2. PODSTAWA PRAWNA :
- art. 90m ust.1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr
256, poz. 2572 ze. zm.)
- uchwała Nr XXXVIII/241/2005 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Miasta i Gminy Ścinawa, ze zm. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 77, poz.1675 ze zm.).
3. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
1. Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki,
2. Piętro II,
3. Pokój 36,
4. Telefon 8412 607
4. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym –
wzór wniosku w załączeniu; do pobrania,
2. Zaświadczenia o osiąganych dochodach (z m-ca poprzedzającego złożenie wniosku) - oryginały
(np. zaświadczenie o zarobkach z zakładu pracy, zaświadczenie o świadczeniach pieniężnych
pobieranych z M-GOPS w Ścinawie, zaświadczenie o świadczeniach uzyskiwanych z PUP),
3. Potwierdzenie wystąpienia zdarzenia losowego (np. akt zgonu, zaświadczenie z policji, ze
straży pożarnej) w przypadku ubiegania się o zasiłek szkolny.
5. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:
- Punkt Obsługi Mieszkańców – Parter lub
- Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy – I Piętro, pokój 21
6. OPŁATY:
Nie podlega opłacie skarbowej.
7. CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Jeden miesiąc od złożenia wniosku, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych 2 m-ce.
8. UWAGI:
1. Załatwienie sprawy poprzedzone będzie ewentualnie wyjaśnieniem innych jednostek, np. PUP,
M-GOPS,.
2. We wniosku należy wskazać pożądaną formę świadczenia pomocy materialnej inną niż forma
pieniężna.
9. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Legnicy, za pośrednictwem Burmistrza Ścinawy.

Dane Wnioskodawcy:

Nazwisko i Imię / Jednostka:…………………………………………….………………………………..............................……………
Adres:……………………………………………………………………………….......................................................................…
Nr telefonu:……………………………………………………………………………………………………………....................................

Burmistrz Ścinawy

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Wnoszę o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci:
1) stypendium szkolnego*

2) zasiłku szkolnego*

1...........................................................................ur............................ PESEL..................................
imię i nazwisko ucznia

data- dzień,miesiąc,rok

.......................................................................................................................................................
rodzice - imiona i nazwiska
........................................................................................................................................................
pełny adres miejsca zamieszkania

.......................................................................................................................................................
potwierdzenie przez referenta ds ewidencji ludności zameldowania na pobyt stały-wypełnia UMiG Ścinawa

Nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza uczeń.........................................................................
.........................................................................................................................................................
2. Uzasadnienie dla przyznania pomocy materialnej ( np. bezrobocie, długotrwała choroba, itp. )
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
3. Pożądana forma świadczenia pomocy materialnej inna niż forma pieniężna*
1. częściowe lub całkowite pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym
wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,
(zajęcia edukacyjne organizowane przez szkołę - np. dodatkowa nauka języka obcego, zielone
szkoły, itp.)
2. częściowe lub całkowite pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych
poza szkołą, (zajęcia edukacyjne organizowane poza szkołą - nazwa i adres ośrodka, NIP nr
konta bankowego np. nauka języków obcych, zajęcia muzyczne, komputerowe, itp.)
3. pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym:

a) zakup pomocy dydaktycznych do nauki w szkole (podręczniki, słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice
matematyczne, lektury szkolne i inne książki pomocnicze w realizacji procesu dydaktycznego)
b) zakup przyborów i pomocy o charakterze edukacyjnym (zeszyty, piórnik, artykuły szkolne
(w szczególności: bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra,
gumki, temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, papier
milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina), tornister (plecak szkolny),
przybory do nauki zawodu, strój na w-f i obuwie sportowe na w-f (dwa razy na rok szkolny)
c) zakup innych przyborów i materiałów niezbędnych w uczestnictwie w zajęciach dodatkowych pozalekcyjnych (kołach zainteresowań, zbiórka harcerskich i innych)
4. częściowe lub całkowite pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem
zamieszkania (dot. uczniów szkół ponadgimnazjalnych):
- zakwaterowanie w bursie, internacie lub na stancji,
- posiłki w stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej przez inny podmiot,
- dojazdy do i ze szkoły środkami publicznego transportu zbiorowego,
- czesne za naukę w szkole niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej,
- inne wymagane obligatoryjnie przez szkołę na podstawie statutu lub innych przepisów
wewnątrzszkolnych,
5) inna (wymienić jaka?)............................................................................................................
.........................................................................................................................................................
4. W przypadku zasiłku szkolnego należy podać zdarzenie losowe uprawniające do
ubiegania się o zasiłek...................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego:
1. .....................................................................................................................................................
2. .....................................................................................................................................................
3. .....................................................................................................................................................
5. Oświadczenia wnioskodawcy o innych stypendiach socjalnych:
Oświadczam, że dziecko/dzieci............................................................................................................
.........................................................................................................................................................
otrzymuje inne*/nie otrzymuje* stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych (jeżeli
tak, to należy podać źródło i okres na jaki zostało przyznane oraz jego wysokość)..................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

6. Oświadczenie o sytuacji dochodowej rodziny
Oświadczam, że niżej wymienione osoby prowadzą wraz ze mną wspólne gospodarstwo domowe:
Dochody netto

Lp.

Imię i nazwisko

Data
Pokrewieństwo
urodzenia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Miesięczna wysokość dochodu netto
na osobę w rodzinie wynosi:

Miejsce pracy/szkoły

(dochód
pomniejszony o
podatek dochodowy
od osób fizycznych,
składki na
ubezpieczenie
społeczne i
zdrowotne oraz
płacone alimenty)

Załączniki:*
1.Zaświadczenie o zarobkach -..........sztuk,
2. Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej wydane przez
Ośrodek Pomocy Społecznej -...........sztuk,
3. Zaświadczenie o otrzymywaniu stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych.
4. Zaświadczenie o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna i uzyskiwanych dochodach(PUP).
5. Zaświadczenie o wysokości dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wydane przez
naczelnika właściwego urzędu skarbowego.
6. Zaświadczenie o powierzchni posiadanego gospodarstwa rolnego*
7. Inne (np. renty, emerytury, otrzymywane alimenty).....................................................................

Pouczenie:
W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta wyłącznie ze świadczeń
pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia z pkt 1 należy przedłożyć zaświadczenie z pkt. 2.

•
•

Świadomy(a) o odpowiedzialności karnej z Kodeksu karnego(art. 233 § 1) za podanie
nieprawdziwych danych oświadczam, że:
dane zawarte we wniosku są prawdziwe,
zapoznałem(am) się z warunkami uprawniającymi do stypendium szkolnego.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.
*właściwe podkreślić

....................................................
miejscowość, data

...............................................................
podpis Wnioskodawcy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie świadczenia pomocy
materialnej o charakterze socjalnym przez Urząd Miasta i Gminy Ścinawa dla potrzeb ubiegania się o stypendium
szkolnego lub zasiłku szkolnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

