
Nazwisko i imię wnioskodawcy

Adres zamieszkania

telefon/adres e-mail

WÓJT GMINY PORĄBKA

Ul. Krakowska 3

43-353 Porąbka

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO
w roku szkolnym 2022/2023

I DANE  UCZNIA

Nazwisko i imię ucznia

Imiona i nazwisko 
rodziców

Data urodzenia ucznia

Adres zamieszkania

W roku szkolnym 
2022/2023 jest uczniem 
/wpisać klasę i nazwę szkoły/

II UZASADNIENIE  ZŁOŻENIA  WNIOSKU 
   Wskazanie zdarzenia losowego oraz potrzeb edukacyjnych ucznia, które nie zostały zaspokojone z uwagi 
   na pogorszenie sytuacji materialnej w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym)



III  FORMA  ZASIŁKU  SZKOLNEGO
      stypendium może być udzielone w jednej lub kilku formach – należy zaznaczyć pożądaną formę pomocy stawiając znak X

 świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym

 pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym 

IV  SPOSÓB WYPŁATY ZASIŁKU SZKOLNEGO właściwe należy zaznaczyć stawiając znak X

 gotówką w kasie Urzędu Gminy Porąbka



przelewem na konto 

Właściciel konta …...............................................................................................

Konto nr

V OŚWIADCZENIE 

Oświadczam,  że  powyższy  wniosek  został  wypełniony  zgodnie  z  prawdą  i  że  jestem
świadomy(a) odpowiedzialności karnej z art.233 Kodeksu Karnego za zeznanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy*.
*   Art.233 § 1  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 od 6 miesięcy
do 8 lat”.

........................................                                                                               ...........................................
           /miejscowość, data/                                                                                                                                  /podpis wnioskodawcy/

POUCZENIE

1. Pomoc  materialna  o  charakterze  socjalnym  jest  udzielana  na  cele  edukacyjne,  dlatego  też  każda  osoba
otrzymująca taką pomoc ma obowiązek wykorzystać zasiłek szkolny zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. W przypadku  zmiany  adresu  wnioskodawcy lub  ucznia  oraz zmiany szkoły  lub  zaprzestania  nauki,  osoba
wnioskująca zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji Urząd Gminy Porąbka.

3. Zasiłek  szkolny może być przyznany uczniowi  znajdującemu się  przejściowo w trudnej  sytuacji  materialnej
z powodu zdarzenia losowego, raz lub kilka razu w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego
(art.90e ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

4. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia
uzasadniającego przyznanie tego zasiłku (art.90e ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty).

5. Osoby ubiegające się o zasiłek szkolny mają obowiązek udokumentować zaistnienie zdarzenia losowego.

........................................                                                                               ...........................................
           /miejscowość, data/                                                                                                                                  /podpis wnioskodawcy/



INFORMACJA O RODO

Działając na podstawie  54 § 1a Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 13 ust. 1 i 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.  w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informuję Pana/Panią, że:
1) administratorem  Pana/Pani  danych  osobowych  i  małoletnich  dzieci,  podawanych  we  wniosku

o  przyznanie  świadczeń  pomocy materialnej  dla  uczniów jest  Wójt  Gminy  Porąbka,  z  siedzibą
Porąbka, ul. Krakowska 3, tel. /33/ 827-28-50, adres email: ors@porabka.pl/

2) inspektorem  danych  osobowych  w  Gminie  Porąbka  jest  Pan  Janusz  Dębowski,  zatrudniony
w  Urzędzie  Gminy  w  Porąbce   przy  ul.  Krakowskiej  3,  tel.  tel.  502  434  909,  email:  
ochronadanych  @ug.porabka.pl

3) dane osobowe przetwarzane są w celu przyznania stypendiów i zasiłków szkolnych - na podstawie
art. 90d, 90e, 90n ust. 2-5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z  2021 r.,
poz. 1915 ze zm.);

4) dane osobowe będą przechowywane przez administratora danych przez okres 5-ciu lat licząc od
końca roku, w którym wniosek wpłynął;
a) dostępu do danych osobowych dotyczących jej osoby i małoletnich dzieci, których dane dotyczą, 
b) ich sprostowania, 
c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jeżeli nie narusza to przepisów prawa,
d) wniesienia sprzeciwu wobec niezgodnego z prawem przetwarzania,
e) a także prawo do przenoszenia danych; 

5) przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych) na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych;

6) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem otrzymania świadczenia
pomocy materialnej dla uczniów a osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania -
niepodanie danych skutkuje wydaniem decyzji administracyjnej odmawiającej prawa do świadczeń
pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z powyższą klauzulą informacyjną.

...........................................                                                                          …............................................
           /miejscowość, data/                                                                                                                                  /podpis wnioskodawcy/

mailto:iod@ug.porabka.pl

