
ZARZĄDZENIE Nr 8/09
Wójta Gminy Somianka
z dnia 27 marca 2009 r.

w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego 
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Somianka

Na  podstawie  art.  30  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  
o  samorządzie  gminnym  (jednolity  tekst  Dz.  U.  z  2001  r.  Nr  142,  poz.  1591  
z późniejszymi zmianami) oraz § 6 Uchwały Nr XXV/142/2005 Rady Gminy Somianka z dnia 
21  kwietnia  2005  r.  w  sprawie  regulaminu  udzielania  pomocy  materialnej  o  charakterze 
socjalnym  dla  uczniów  zamieszkałych  na  terenie  Gminy  Somianka  –  postanawiam,  co 
następuje:

§ 1

Określam  wzór  wniosku  o  przyznanie  zasiłku  szkolnego,  stanowiący  załącznik
do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Somianka

  /-/ Andrzej Żołyński



………………………………………. ……………………………………
(imię i nazwisko wnioskodawcy)  1 (miejscowość i data)

……………………………………….
      (adres zamieszkania)

……………………………………….

Wójt Gminy 
Somianka

Wniosek  
o przyznanie zasiłku szkolnego w roku szkolnym 2008/2009

Część I 
Dane ucznia/słuchacza ubiegającego się o zasiłek szkolny:

Lp.
Nazwisko i imię 

ucznia PESEL
Imiona

rodziców
Miejsce

zamieszkania
Nazwa i adres 

szkoły/kolegium,
klasa

1.

2.

3.

4.

5.

Część II
1. Krótkie wyjaśnienie trudnej sytuacji materialnej rodziny, wynikłej z powodu zdarzenia 

losowego2:

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

1 Wnioskodawcą może być pełnoletni uczeń/słuchacz samodzielnie, rodzice lub opiekunowie prawni ucznia/słuchacza, dyrektor 
szkoły/placówki, w której uczeń/słuchacz pobiera naukę.
2 W szczególności:  pożaru,  powodzi,  nagłej  śmierci  lub  choroby członka rodziny,  na  którego utrzymaniu  pozostawała  osoba 
uprawniona do otrzymania zasiłku szkolnego.
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2. Informacja o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia:
1) rodzina wnioskodawcy składa się z ….. osób prowadzących wspólne gospodarstwo 

domowe,

2) dochód  miesięczny  (netto)  rodziny  w  miesiącu  poprzedzającym  złożenie  wniosku 

wynosił ……………. zł, tj. …………… zł na osobę w rodzinie.

Część III
1. Wnioskowana forma pomocy materialnej3:

pokrycie  kosztów  udziału  w  zajęciach  edukacyjnych  wykraczających  poza  zajęcia 
realizowane  w  szkole  w  ramach  planu  nauczania  i  innych  przedsięwzięciach 
realizowanych  przez  szkołę  (w  szczególności  udział  w  wyrównawczych  zajęciach 
edukacyjnych, wyjazdy: do teatru, na zielone szkoły, na wycieczki szkolne):

…………………………………………………………………………………………...
(wpisać rodzaj oraz koszt)

pokrycie  kosztów  udziału  w  zajęciach  edukacyjnych  realizowanych  poza  szkołą  
(w  szczególności  nauki  języków  obcych,  zajęć  muzycznych,  komputerowych, 
sportowych, zajęć na basenie)

…………………………………………………………………………………………...
(wpisać rodzaj oraz koszt)

pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym4:

…………………………………………………………………………………………...
(wpisać proponowany rodzaj pomocy)

pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania:

…………………………………………………………………………………………...
(wpisać rodzaj oraz koszt)

 świadczenie pieniężne (tylko wtedy, gdy w/w formy są niemożliwe lub niecelowe):

…………………………………………………………………………………………...
(wpisać uzasadnienie)

3 zaznaczyć znakiem X jedną lub kilka form.
4 zakup: podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, 
zakup: przyborów szkolnych, w tym tornistrów, plecaków, zeszytów, zakup stroju sportowego, koniecznego do udziału w 
szkolnych i dodatkowych zajęciach.
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2. Stypendium proszę przekazać na rachunek5: 

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

(wpisać nazwę oraz numer rachunku bankowego)

3. Świadomy/a odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam:
1) wszystkie dane zawarte we wniosku są prawdziwe,
2) zapoznałem się z warunkami uprawniającymi do przyznania zasiłku szkolnego,
3) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów 

związanych z przyznaniem zasiłku szkolnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.).

……………………………………………….
(czytelny podpis wnioskodawcy)

Do wniosku dołączam następujące dokumenty:

1) …………………………………………………………………..

2) …………………………………………………………………..

3) …………………………………………………………………..

OBJAŚNIENIA:
1) zasiłek  szkolny  przysługuje  uczniom  znajdującym  się  w  przejściowo  w  trudnej  sytuacji 

materialnej  z  powodu  zdarzenia  losowego:  szkół  podstawowych,  gimnazjów,  liceów 
ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, zasadniczych szkół zawodowych, szkół 
policealnych,  kolegiów  nauczycielskich,  kolegiów  języków  obcych,  kolegiów  służb 
społecznych, ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – umożliwiających realizację 
obowiązku szkolnego i  obowiązku nauki – zarówno publicznych jak i  niepublicznych – nie 
dłużej niż do ukończenia przez nich 24 roku życia.

2) o  zasiłek  szkolny  można  się  ubiegać  w  terminie  nie  dłuższym  niż  dwa  miesiące  od 
wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

3) do  wniosku  należy  dołączyć  dokumenty  potwierdzające  wystąpienie  zdarzenia  losowego, 
będącego podstawą wnioskowania o zasiłek szkolny.

Wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w Urzędzie Gminy Somianka, pokój nr 
12. 

Dodatkowe  informacje  można  uzyskać  w  Urzędzie  Gminy  Somianka,  pokój  
nr  12  lub  pod  numerem  telefonu  (029)  741  87  90  lub  (029)  741  87  96  w.  36  
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 16.00.

5 wypełnienie dobrowolne.

4


