
           Wniosek  o przyznanie pomocy materialnej        Załącznik nr 2  o charakterze socjalnym na rok szkolny ……….         do Uchwały NrXVIII/101/2012                                                     w formie:                                           Rady Gminy Radzanów                                                                                                                                          z dnia 20 lipca 2012 r. � stypendium szkolnego                          � zsiłku szkolnego*  *W przypdku ubiegni się o zsiłek szkolny nleży wypełnić tylko formulrz wniosku   Do Wójta Gminy Radzanów   1. Dane osoby składającej wniosek             Nr tel.:  Nazwisko                                                                                 Imię   Adres zamieszkania  Miejscowość Nr domu Kod pocztowy   wniosek składa (właściwe podkreślić): rodzic uczni-prwny opiekun / pełnoletni uczeń / dyrektor szkoły lub plcówki do której uczęszcz uczeń 2. Dane osobowe uczniów L.p. Imię i nazwisko  Adres              zamieszkania PESEL Pełna nazwa Szkoły 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.    Oświdczm, że otrzymuje/ nie otrzymuje (podkreślić właściwe) stypendium o chrkterze socjlnym ze środków publicznych w wysokości …………………….przyznne przez…………………………… n okres od ………………………………. do …………………………………………………………..    



   3. Wnioskowane formy pomocy: (wniosek może być udzielony w jednej lub kilku formch) (nleży zznczyć spełnine kryteri stwijąc znk X)   cłkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziłu w zjęcich edukcyjnych, wykrczjących poz zjęci relizowne w szkole w rmch plnu nuczni,  tkże udziłu w zjęcich edukcyjnych relizownych poz szkołą;  pomoc rzeczow o chrkterze edukcyjnym, w tym w szczególności refundcj zkupu podręczników, pomocy nukowych, przyborów szkolnych itp.; wymienione w § 7 regulminu udzielni pomocy mterilnej o chrkterze socjlnym dl uczniów zm. n terenie G.Rdznów  cłkowite lub częściowe pokrycie kosztów związnych z pobierniem nuki poz miejscem zmieszkni  5. Czy w rodzinie występuje (zznczyć znkiem X) � niepełnosprwność (potwierdzone odpowiednimi, ktulnymi dokumentmi) � ciężk lub długotrwł chorob (potwierdzone odpowiednimi, ktulnymi dokumentmi)  � wielodzietność (troje dzieci i więcej), � rodzin jest niepełn � bezrobocie ( potwierdzone zświdczeniem z PUP ) � lkoholizm � wystąpiło zdrzenie losowe � nrkomni  � brk umiejętności wypełnini funkcji opiekuńczo-wychowwczych  6. Oświadczam, że moj rodzin skłd się z ............... osób wymienionych poniżej, pozostjących we wspólnym gospodrstwie domowym.  L.p. Imię i nazwisko Data urodzenia Stopień pokrewieństwa(w stosunku do wnioskodawcy) Miejsce pracy/nauki 1.    WNIOSKODAWCA  2.      3.      4.      5.      6.      7.      8.      9.      10.      11         



    7. Załączniki: � zświdczenie z zkłdu prcy, � odcinek renty / emerytury, � zświdczenie z Urzędu Prcy (w przypdku osób bezrobotnych) lub oświdczenie (w przypdku osób niezrejestrownych), � zświdczenie z ośrodk pomocy społecznej o uzyskiwnej pomocy mterilnej, �    Zświdczenie, że dziecko uczęszcz do szkoły ( jeśli jest to szkoł znjdując się poz     terenem  gminy). � oświdczenie o wysokości otrzymnych limentów (potwierdzone przekzem pocztowym, wyciągiem bnkowym, itp.), � kopi nkzu podtkowego. lub zświdczenie z Urzędu Gminy o liczbie hektrów przeliczeniowych  � zświdczenie / oświdczenie o dochodzie osiągniętym z dziłlności gospodrczej, � inne (jkie)  ___________________________________________________________________________     ……………………………                                                          …………………………….. Miejscowość, data                                                                                                          podpis wnioskodawcy              O Ś W I A D C Z E N I E  Świdomy/ odpowiedzilności krnej rt. 233 ustwy z dni 6 czerwc 1997 r. Kodeks Krny – „Kto, skłdjąc zeznnie mjące służyć z dowód w postępowniu sdowym lub w innym postępowniu prowdzonym n podstwie ustwy, zeznje nieprwdę lub ztj prwdę, podleg krze pozbwieni wolności do lt 3” potwierdzm włsnoręcznym podpisem prwidłowość dnych zmieszczonych we wniosku. Pondto  wyrżm zgodę n przetwrznie dnych osobowych zwrtych we wniosku, dl celów związnych z przyznniem pomocy socjlnej, zgodnie z ustw z dni 29 sierpni 1997 r. o ochronie dnych osobowych. Zobowiązuje się również niezwłocznie powidomić Wójt Gminy Rdznów               o ustniu przyczyn, które stnowiły podstwę przyznni stypendium szkolnego.    ………………………………                              ……………………………….                         Miejscowość, data                                                                                       podpis wnioskodawcy                 



     ADNOTACJE ORGANU ROZPATRUJĄCEGO WNIOSEK  miesięczny dochód na 1 członka rodziny   liczba osób kwalifikujących się do stypendium   liczba osób nie kwalifikujących się   kwota przyznana stypendium na 1 ucznia   kwota ogółem         


