Zał cznik 1 do Uchwały nr 266/XXVIII/2005
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 29 sierpnia 2005 roku

Zał cznik nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendium
w ramach Działania 2.2 ZPORR

WNIOSEK

o przyznanie stypendium dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej umo liwiaj cej uzyskanie wiadectwa
dojrzało ci/maturalnego, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
Działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”
finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Bud etu Pa stwa.

CZ

I

1. Wnioskodawca (w przypadku gdy ucze jest niepełnoletni – wypełnia rodzic/opiekun prawny):
Nazwisko i imi : …………………………………………..……………………………………………
PESEL…………………………………………… NIP ...…………..………………………………….
Imi ojca………………………………… imi matki …………………………………………………
Adres zameldowania na pobyt stały:
Miejscowo :…………………………………. Kod pocztowy: ………………………………………
Ulica: …………………………………… nr telefonu: .………………………………………………
2. Ucze :
Nazwisko i imi : ………………………………………………………………………………………
PESEL:…………………………… NIP: …………………………………….
Imi ojca: …………………………… imi matki: …………………………………………
Adres zameldowania na pobyt stały:
Miejscowo : ………………………………. Kod pocztowy: ………………… Powiat: kłobucki
Status miejscowo ci stałego zameldowania*:

- Miasto

- Wie

Pochodzenie*:

- Miasto

- Wie

Ulica: …………………………… nr telefonu: ………………… e-mail: …………………………...
Nazwa i adres szkoły: …………………………………………………………………………………
Klasa: …………… Profil: .……………………………………………………………………………
Odległo

/w km/ od miejsca zamieszkania do budynku szkoły: ……… km

Posiadam orzeczenie o niepełnosprawno ci*

- Tak

* - odpowiednie zaznaczy krzy ykiem: X
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- Nie

3. Dane członków rodziny (w tym dzieci do uko czenia 25 lat, a tak e dzieci, które uko czyły 25 rok
ycia, legitymuj ce si orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawno ci*
W skład rodziny wchodz :
Lp.

Nazwisko i imi

stopie pokrewie stwa

PESEL

rodzaj szkoły lub
zakładu pracy

1
2
3
4
5
6
7
8
9
* do wniosku nale y doł czy orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawno ci

4. Inne dane
4.1 Ł czna kwota alimentów wiadczonych na rzecz innych osób wyniosła w roku* …… : ……….. zł … gr
/słownie:………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………......…/
*) nale y wpisa rok poprzedzaj cy rok składania wniosku
4.2 Ł czna kwota opłat poniesionych z tytułu przebywania członka rodziny w instytucji zapewniaj cej
całodobowe utrzymanie w roku wskazanym w pkt. 4.1 wyniosła: ……………… zł …… gr.
4.3 Dochód utracony z roku nast puj cym po roku wskazanym w pkt. 4.1 z tytułu: …………………………
………………………………………………………………………………………………………………
/np. utrata pracy, przej cie na rent , emerytur etc./

wyniósł: ……………… zł ….….... gr. *)
*)Wpisuje si

kwot

stanowi c

ró nic

pomi dzy przeci tnym miesi cznym dochodem w roku

kalendarzowym wskazanym w pkt. 4.1 osi gni tym przez osob , która utraciła dochód, a jej dochodem z
miesi ca poprzedzaj cego miesi c zło enia wniosku.
4.4 Forma przekazywania stypendium: refundacja kosztów poniesionych przez ucznia w zwi zku
z pobieraniem nauki.
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Prosz o przyznanie stypendium i jednocze nie wyra am zgod na
przetwarzanie moich danych osobowych:

/podpis ucznia/

/podpis rodzica/opiekuna prawnego/*

Miejscowo : ……………………, data: ……………………
* tylko w przypadku, gdy ucze nie jest pełnoletni

O

WIADCZENIE

„Wyra am zgod na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych,
w tym danych wra liwych, zbieranych do Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu
Społecznego (zgodnie z Ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)”
Dane te zostan wprowadzone do systemu PEFS, którego celem jest gromadzenie informacji
na temat osób i instytucji korzystaj cych ze wsparcia
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Z zwi zku z powy szym mam wiadomo

o celu zbierania tych danych, prawie wgl du do nich

oraz mo liwo ci ich poprawiania.

/podpis ucznia/

/podpis rodzica/opiekuna prawnego/*

Miejscowo : ……………………, data: ……………………
* tylko w przypadku, gdy ucze nie jest pełnoletni

CZ

II O wiadczenie ubiegaj cego si o stypendium:

O wiadczam, i w przypadku zmian maj cych wpływ na prawo do stypendium EFS zobowi zuj si
do niezwłocznego powiadomienia o tych zmianach podmiot realizuj cy.
...........................................................
(data, podpis wnioskodawcy)
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Zał czniki do wniosku:
1) za wiadczenia i o wiadczenia o dochodach za rok poprzedzaj cy rok składania wniosku:
a) informacje o dochodach z Urz du Skarbowego. Osoby rozliczaj ce si w formie ryczałtu
ewidencjonowanego lub w formie karty podatkowej dostarczaj odpowiednie o wiadczenia,
b) nakaz płatniczy w przypadku osób posiadaj cych gospodarstwo rolne,

2) dokument potwierdzaj cy stałe zameldowanie ucznia, oraz osób zamieszkuj cych we
wspólnym gospodarstwie domowym
3) w przypadku osób niepełnosprawnych, do wniosku nale y doł czy

orzeczenie o

znacznym stopniu niepełnosprawno ci
4) inne dochody:
Nast puj ce dochody w zakresie niepodlegaj cym opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z
dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych):

-

renty okre lone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach okre lonych w przepisach
o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

-

wiadczenia pieni ne oraz ryczałt energetyczny okre lone w przepisach o wiadczeniu pieni nym i uprawnieniach
przysługuj cych

ołnierzom zast pczej słu by wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach w gla,

kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,

-

dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny okre lone w przepisach o kombatantach oraz
niektórych osobach b d cych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

-

wiadczenie pieni ne okre lone w przepisach o wiadczeniu pieni nym przysługuj cym osobom deportowanym
do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzesz Niemieck lub Zwi zek Socjalistycznych
Republik Radzieckich,

-

emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działa w latach 1939-1945 lub
eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,

-

renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz
członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało,

-

w zwi zku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane
z zagranicy,

-

zasiłki chorobowe okre lone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie
ubezpiecze społecznych,

-

rodki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rz dów pa stw obcych, organizacji mi dzynarodowych
lub mi dzynarodowych instytucji finansowych, pochodz ce ze rodków bezzwrotnej pomocy przyznanych na
podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi pa stwami, organizacjami lub instytucjami przez
Rad Ministrów, wła ciwego ministra lub agencje rz dowe, w tym równie w przypadkach gdy przekazanie tych
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rodków jest dokonywane za po rednictwem podmiotu upowa nionego do rozdzielania rodków bezzwrotnej
pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym słu y ma ta pomoc,

-

nale no ci ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych maj cych miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przebywaj cych czasowo za granic - w wysoko ci odpowiadaj cej równowarto ci diet
z tytułu podró y słu bowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w pa stwowych lub
samorz dowych jednostkach sfery bud etowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.
U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z pó n. zm.),

-

nale no ci pieni ne wypłacone policjantom,

ołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i

jednostek policyjnych u ytych poza granicami pa stwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił
pa stwa albo pa stw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobie enia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a tak e
nale no ci pieni ne wypłacone

ołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełni cym funkcje

obserwatorów w misjach pokojowych organizacji mi dzynarodowych i sił wielonarodowych,

-

nale no ci pieni ne ze stosunku słu bowego otrzymywane w czasie słu by kandydackiej przez funkcjonariuszy
Policji, Pa stwowej Stra y Po arnej, Stra y Granicznej, Biura Ochrony Rz du obliczone za okres, w którym osoby
te uzyskały dochód,

-

wynagrodzenia członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu u ytkowania przez spółdzielni
wniesionych wkładów gruntowych,

-

alimenty na dzieci,
stypendia okre lone w przepisach o systemie o wiaty, o szkolnictwie wy szym oraz w przepisach o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, a tak e inne stypendia,

-

kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonuj ce
czynno ci zwi zane z pełnieniem obowi zków społecznych i obywatelskich,

-

nale no ci pieni ne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi go cinnych w budynkach mieszkalnych poło onych na
terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywaj cym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu
wy ywienia tych osób,

-

dodatki za tajne nauczanie okre lone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r., Nr
118, poz. 1112, z pó n. zm.),

-

dochody uzyskane z działalno ci gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy
ekonomicznej okre lonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,

-

ekwiwalenty pieni ne za deputaty w glowe okre lone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i
prywatyzacji przedsi biorstwa pa stwowego "Polskie Koleje Pa stwowe",

-

ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego w gla okre lone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa w gla
kamiennego w latach 2003 - 2006,

-

wiadczenia okre lone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
zasiłki rodzinne.
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CZ

III

WYPEŁNIA PODMIOT REALIZUJ

CY

WIADCZENIA

1. Dochody członków rodziny osi gni te w roku kalendarzowym wskazanym w pkt. 4.1:
………………… zł ……… gr

Lp.

Członkowie rodziny
(nazwisko i imi )

opodatkowanie na
zasadach ogólnych

Dochody (w zł)
opodatkowanie
zryczałtowanym
podatkiem
dochodowym

(inne)
niepodlegaj ce
opodatkowaniu

Ogółem

1
2
3
4
5
6
7
8
9
RAZEM
2. Ogółem w ……… roku rodzina uzyskała dochód: ………………… zł ………gr.
3. Dochód roczny rodziny po odliczeniu zobowi za , o których mowa w cz ci I pkt 4.1 i 4.2 wniosku,
wyniósł: ……………….... zł ……………….. gr.
4. Miesi czny dochód na jednego członka rodziny wyniósł: …………… zł …… gr.
5. Dochód rodziny po odliczeniu utraty dochodu, o której mowa w cz ci I pkt 4.3 wniosku,
wyniósł …………… zł ………… gr.
6. Dochód w przeliczeniu na jednego członka rodziny wyniósł: ………… zł …… gr.
Przyznaje si stypendium:

Sprawdzono pod wzgl dem formalnym:

Nie przyznaje si stypendium:

………………………………………………………

Członkowie Komisji:

Podpisy członków komisji:

1. …………………………………………… - ………………………………
2. …………………………………………… - ………………………………
3. …………………………………………… - ………………………………
4. …………………………………………… - ………………………………
5. …………………………………………… - ………………………………
6. …………………………………………… - ………………………………
…………………………………
podpis przewodnicz cego komisji
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...........................................................
(imi i nazwisko)

O WIADCZENIE O DOCHODZIE UZYSKIWANYM Z POZAROLNICZEJ DZIAŁALNO CI OSÓB
ROZLICZAJ CYCH SI NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM
OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSI GANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE
O wiadczam, e w roku kalendarzowym* ……… uzyskałam/em dochód z działalno ci opodatkowanej w formie:
*) nale y wpisa rok poprzedzaj cy rok składania wniosku
(zakre li odpowiedni kwadrat)

ryczałtu ewidencjonowanego
karty podatkowej
1. Dochód po odliczeniu kwot z pozycji 2-4 wyniósł ............................... zł...........gr.
2. Nale ne składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły ...................... zł .........gr.
3. Nale ne składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosły ..................... zł...........gr.
4. Nale ny zryczałtowany podatek dochodowy wyniósł ......................... zł ..........gr.

.........................................................................................................................................................
(miejscowo , data)

(podpis osoby składaj cej o wiadczenie)

Pouczenie
Dochód deklarowany w o wiadczeniu nie mo e by

ni szy od kwoty odpowiadaj cej sze ciokrotno ci sumy nale nego

zryczałtowanego podatku dochodowego i składki na ubezpieczenie zdrowotne (art. 5 ust. 10 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o
wiadczeniach rodzinnych).
W przypadku osób rozliczaj cych si w formie ryczałtu ewidencjonowanego osoba ubiegaj ca si o stypendium nale ny ryczałt
dokumentuje za wiadczeniem z urz du skarbowego o wysoko ci nale nego ryczałtu w roku kalendarzowym poprzedzaj cym
okres otrzymania stypendium.
W przypadku osób rozliczaj cych si w formie karty podatkowej osoba ubiegaj ca si o stypendium wysoko

podatku

dokumentuje decyzj lub decyzjami z urz du skarbowego o wysoko ci karty podatkowej w roku kalendarzowym poprzedzaj cym
okres otrzymania stypendium. Wysoko

karty podatkowej pomniejszona o wysoko

odliczanych od podatku stanowi podatek nale ny.
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składek na ubezpieczenie zdrowotne

..........................................................
(imi i nazwisko)

O WIADCZENIE O DOCHODZIE NIEPODLEGAJ CYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM
O wiadczam, e w roku kalendarzowym* ……… uzyskałam/em dochód w wysoko ci
.................................. zł... ... gr.
*) nale y wpisa rok poprzedzaj cy rok składania wniosku

z tytułu:
1. .................................................................................................
2. ................................................................................................
3. ................................................................................................
4. ................................................................................................

................................................................................................................................
(miejscowo , data)

(podpis osoby składaj cej o wiadczenie)
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