Uchwała Nr …./X/2011
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia … sierpnia 2011 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 11/III/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 grudnia
2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2011 rok
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 211 i 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o
finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.
1) W § 1 – Załącznik nr 1 – Dochody budżetowe
a) zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 113.646,08
zł oraz ponadplanowych dochodów o kwotę 27.111 zł
Dział

Rozdz

§

750
75075

0960
801
80101
0830
0970
80102
0830
0970
852
85228

2010

Treść

Kwota zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

3.500

Promocja jednostek samorządu
terytorialnego
dochody bieżące
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w
postaci pieniężnej
OŚWIATA I WYCHOWANIE

3.500

23.611

Szkoły podstawowe
dochody bieżące
Wpływy z usług
Wpływy z różnych dochodów
Szkoły podstawowe specjalne
dochody bieżące
Wpływy z usług
Wpływy z różnych dochodów
POMOC SPOŁECZNA

7.291
6.188
2.051
5.240
16.320
16.320
4.320
12.000
2.901

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminom (związkom gmin)
ustawami

3.500
3.500

1.000
1.000
1.000

Dział

Rozdz

§

85295
2030

853
85395
2007

2009

854
85415
2030

Treść

Kwota zł

Pozostała działalność
dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ
Pozostała działalność
dochody bieżące
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w
art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w
art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich
EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
Pomoc materialna dla uczniów
dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)

1.901
1.901
1.901

95.442,08
95.442,08
95.442,08
90.415,12

5.026,96

15.303
15.303
15.303
15.303

2) W § 2 – Załącznik nr 2 – Wydatki budżetowe
a) zwiększa się plan wydatków – zadania własne
Dział Rozdz
Treść
750
75075

801
80101

Kwota zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

3.500

Promocja jednostek samorządu terytorialnego
I. wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych, w
tym:
b) wyd. związane z realizacją
statutowych zadań
OŚWIATA I WYCHOWANIE

3.500
3.500

Szkoły podstawowe
I. wydatki bieżące
w tym:

3.500
3.500
23.611
7.291
7.291

Dział

Rozdz

80102

852
85295

853
85395

854
85415

Treść
1) wydatki jednostek budżetowych, w
tym:
b) wyd. związane z realizacją
statutowych zadań
Szkoły podstawowe specjalne
I. wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych, w
tym:
b) wyd. związane z realizacją
statutowych zadań
POMOC SPOŁECZNA

Kwota zł
7.291
7.291
16.320
16.320
16.320
16.320
1.901

Pozostała działalność
I. wydatki bieżące
w tym:
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
1.901
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ
Pozostała działalność
I. wydatki bieżące
w tym:
95.442,08
4) wydatki na programy z udziałem
środków zgodnie z art. 5 ust.1 pkt.2 i 3
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Pomoc materialna dla uczniów
I. wydatki bieżące
w tym:
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

85228

95.442,08
95.442,08
95.442,08

15.303
15.303
15.303

15.303

b) zwiększa się plan wydatków – zadania zlecone
Dział Rozdz
Treść
852

1.901
1.901

Kwota zł

POMOC SPOŁECZNA

1.000

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
I. wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych, w
1.000
tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich
1.000
naliczane

1.000
1.000

§ 2.
Dokonuje się przeniesień między działami (funduszy sołeckich w Lachowskie i Kowale):

1) zwiększa się wydatki w dziale
Dział Rozdz
921
92195

Treść

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Pozostała działalność
I. wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
b) wyd. związane z realizacją statutowych
zadań

Kwota zł
6.998
6.998

6.998
6.998

2) zmniejsza się wydatki w działach
Dział

Rozdz

921
92195

926
92605

Treść
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Pozostała działalność
II. wydatki majątkowe
w tym:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
I. wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
b) wyd. związane z realizacją statutowych
zadań

Kwota zł
6.200
6.200
6.200
6.200
798
798

798
798

§ 3.
W załączniku nr 2a – Zadania inwestycyjne w 2011 roku zmienia się kwoty planowanych
wydatków dla następujących zadań:
Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego, Planowane Zmiana Plan po
źródła finansowania
wydatki
zmianie
w 2011r.
w 2011r.
926
92601
Wykonanie parkingu przy
630.000
-25.000
605.000
budynku Hali Sportowej w
Praszce
źródła finansowania:
1. środki własne
130.000
-25.000
105.000
500.000
0
500.000
2. dotacja RPO
926

92601

Modernizacja niecki kąpielowej
Pływalni Krytej w Praszce
źródła finansowania:
1. środki własne
(nowe zadanie)

0

25.000

25.000

0

25.000

25.000

§ 4.
Po wprowadzonych zmianach budżet gminy wynosi:
1) Dochody
28.915.045,93 zł
w tym:
bieżące
majątkowe
5.289.291 zł
2) Przychody
3) Wydatki
w tym:

34.204.336,93 zł

8.551.218 zł
39.097.554,93 zł
bieżące
majątkowe

30.650.070,93 zł
8.447.484 zł

4) Rozchody

3.658.000 zł
§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr ……/X/2011
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia …………….. 2011 roku
w sprawie zbycia udziałów Gminy Praszka w Spółce Oczyszczalnia Ścieków Praszka Sp. z o.o.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. „g” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/ Dz.U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1591 z późn. zm. /, § 5 Uchwały Nr 194/XXII/2008 Rady Miejskiej
w Praszce z dnia 28 października 2008 r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów
i akcji w spółkach przez Burmistrza Praszki / Dz.Urz..Woj.Opolskiego z dnia 20.11.2008 r./
Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§1
Wyraża się zgodę na odpłatne zbycie 15 udziałów Gminy Praszka w Spółce Oczyszczalnia Ścieków
Praszka Sp. z o.o. za cenę wynikającą z wartości księgowej spółki na dzień 01.01.2008 r. w trybie
określonym umową spółki.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ………../X/2011
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia ………………….. 2011 roku

w sprawie powołania Zespołu Opiniującego do spraw wyboru ławników.
Na podstawie art. 163 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów
powszechnych / Dz.U. Nr 98, poz. 1070 z późn.zm./ Rada Miejska

u c h w a l a, co następuje:
§ 1.
Powołuje Zespół Opiniujący do spraw wyboru ławników zwany w uchwale „ Zespołem
Opiniującym”.

§ 2.
W skład Zespołu Opiniującego wchodzą:
1. ……………………………………
2. ……………………………………
3. ……………………………………
4. …………………………………….
5. …………………………………….
§3.
Zadaniem Zespołu Opiniującego jest przedstawienie Radzie Miejskiej opinii o kandydatach na
ławnika .
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr …../X/2011
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia ………………………2011 r.

w sprawie diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce

Na podstawie art.25 ust 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Miejska

uchwala, co następuje:
§1
1. Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Praszce przysługuje miesięczna dieta w wysokości 100%
maksymalnego limitu ustalonego zgodnie z art. 25 ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym.
2. Przewodniczącemu Rady Miejskiej nie przysługuje dieta z innego tytułu, a w szczególności
z tytułu diet przysługujących radnym za udział w posiedzeniu sesji i komisji.
§2
Traci moc uchwała Nr 231/XXVII/2009 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 26 marca 2009 r.
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr ……/X/2011
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia …………….. 2011 roku
w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania czynności
polegających na określeniu terminu i miejsca wykonywania zadania oraz
miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej w stosunku do
Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Na podstawie art. 25 ust 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r.
Nr 142. poz. 1591 z późn. zm. /, §2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów
podróży służbowych radnych gminy / Dz.U. Nr 66, poz. 800 z późn.zm./ Rada Miejska

uchwala, co następuje:

§1
Wskazuje się wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Pana ……………………………………………
jako właściwego do dokonywania czynności polegających na określeniu

terminu i miejsca

wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej w stosunku
do Przewodniczącego Rady Miejskiej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr ……/X/2011
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia …………….. 2011 roku
w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowych radnego Rady Miejskiej
w Praszce.

Na podstawie art. 25 ust .4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r.
Nr 142. poz. 1591 z późn. zm. / Rada Miejska

uchwala, co następuje:

§1
Ustala się stawki zwrotu kosztów przejazdu radnego pojazdami samochodowymi nie będącymi
własnością Gminy, w ramach podróży służbowej mającej bezpośredni związek z wykonywaniem
mandatu za 1 kilometr przebiegu w wysokości stawek określonych jako maksymalne w
rozporządzeniu ministra właściwego ds. transportu wydanym na podstawie art. 34a ust 2 ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
§2
Traci moc uchwała Nr 158/XXI/2004 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 10 listopada 2004 roku
w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu samochodu osobowego nie będącego własnością
gminy, używanego przez radnego/radną w podróży służbowej.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr …../ X/2011
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia ……………… 2011 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wierzbiu
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. „ h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 59 ust. 1 ,ust 2 i ust 6 ustawy z dnia 7
września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Rada
Miejska w Praszce
uchwala co następuje:
§1
1. Zamierza się zlikwidować z dniem 31 sierpnia 2012 roku Publiczną Szkołę Podstawową
w Wierzbiu o strukturze organizacji klas I-III z oddziałem przedszkolnym .
2. Zapewnia się uczniom klas I-III możliwość kontynuowania nauki z dniem 1 września 2012
roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Przedmościu, a dzieciom z oddziału przedszkolnego
w oddziałach przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Kowalach.

§2
Zobowiązuje się Burmistrza Praszki do:
1/ poinformowania rodziców uczniów o zamiarze likwidacji szkoły,
2/ wystąpienia o opinię w sprawie likwidacji do Opolskiego Kuratora Oświaty.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ……/X/2011
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia …………………. 2011 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Ganie.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. „ h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 59 ust. 1 ,ust 2 i ust 6 ustawy z dnia 7
września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Rada
Miejska w Praszce
uchwala co następuje:
§1
1. Zamierza się zlikwidować z dniem 31 sierpnia 2012 roku Publiczną Szkołę Podstawową
w Ganie o strukturze organizacyjnej z klasami IV-VI z oddziałem przedszkolnym..
2. Zapewnia się uczniom klas IV-VI możliwość kontynuowania nauki z dniem 1 września 2012
roku Zespole Szkolno-Przedszkolnym – Szkole Podstawowej w Strojcu , a dzieciom z oddziału
przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym – Przedszkole w Strojcu.

§2
Zobowiązuje się Burmistrza Praszki do:
1/ poinformowania rodziców uczniów o zamiarze likwidacji szkoły,
2/ wystąpienia o opinię w sprawie likwidacji do Opolskiego Kuratora Oświaty.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A Nr
/2011
RADY MIEJSKIEJ w PRASZCE
z dnia
2011 r.
w sprawie użyczenia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2001 roku nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.) , art. 13 ust 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. nr 261 , poz. 2603 z 2004 roku z
późn. zm. )
uchwala się , co następuje :

§1
Wyraża się zgodę na użyczenie na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata , począwszy od dnia 1
sierpnia 2012 r. , nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem szkolnym z salą
gimnastyczną , położonym w Wierzbiu nr 44 , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr
120 o pow. 0,5990 ha , na arkuszu mapy 1 obręby Wierzbie , dla której prowadzona jest księga
wieczysta nr 30 398 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oleśnie.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A Nr
/2011
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia
2011 r.
w sprawie zbycia , w drodze bezprzetargowej , nieruchomości gruntowych ,
z przeznaczeniem pod drogę krajową nr 42 , oznaczonych na arkuszu mapy 1
obrębu Zawisna jako działki nr 56/1 o pow. 0,0017 ha , 54/1 o pow. 0,0368 ha
i 55/5 o pow. 0,0199 ha oraz na arkuszu mapy 3 obrębu Praszka jako działki nr
34/4 o pow. 0,0022 ha , 331/1 o pow. 0,0015 ha i 337/5 o pow. 0,0033 ha.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (
Dz. U. z 2001 r. nr 142 , poz. 1591 z późn. zm. ) , art. 37 ust. 2 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst Dz. U. nr 261 , poz. 2603 z
2004 r. ) Rada Miejska uchwala , co następuje :

§1
Przeznacza się do zbycia , w drodze bezprzetargowej , nieruchomości gruntowe oznaczone na
arkuszu mapy 1 obrębu Zawisna jako działki nr 56/1 o pow. 0,0017 ha , 54/1 o pow. 0,0368 ha i
55/5 o pow. 0,0199 ha oraz na arkuszu mapy 3 obrębu Praszka jako działki nr 34/4 o pow.
0,0022 ha , 331/1 o pow. 0,0015 ha i 337/5 o pow. 0,0033 ha.

§2
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A
Nr
/2011
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia
2011 r.
w sprawie nabycia przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowych zajętych pod
ul. Słoneczną w Praszce.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2001 r. nr 142 , poz. 1591 z późn. zm. ) Rada Miejska w Praszce
uchwala , co następuje :
§1
Nabyć działki oznaczone na arkuszu mapy 1 obrębu Zawisna nr :
98/4 o powierzchni 0,0319 ha
98/5 o powierzchni 0,0036 ha
§2
Ponieść koszty związane z przeniesieniem prawa własności działek.
§3
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ………..2011
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia ……… 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 204/XXVII/2005 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 7 marca
2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Gminie Praszka.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn, zm.) oraz na podstawie art. 90d, 90 f ustawy z dnia 7
września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), uchwala się
co następuje:
§1
W uchwale Nr 204/XXVII/2005 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 7 marca 2005r. w sprawie
uchwalenia regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Gminie Praszka, zmiana uchwała Nr 111/XI/2007 Rady
Miejskiej w Praszce z dnia 30 października 2007r., zmiana uchwała Nr 276/XXXIII/2009 Rady
Miejskiej w Praszce z dnia 19 listopada 2009r., wprowadza się następujące zmiany:
- załącznik Nr 1 i Nr 2 otrzymują brzmienie jak w załącznikach do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr ……………2011
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia ………..2011 r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

A/ Wypełnia wnioskodawca
Okres wypłacania stypendium

od 1 września ….. r. do 30 czerwca ….. r.

1. Dane osobowe ucznia/słuchacza/wychowanka
Nazwisko
Imiona
Data i miejsce urodzenia
Imiona
ojca
rodziców
matki
2. Informacja o członkach rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
Imię i nazwisko
Stopień pokrewieństwa (ojciec, matka,
Miejsce zatrudnienia lub nauki (nazwa
rodzeństwo)
zakładu/szkoły/uczelni/ośrodka)

3. Informacja o szkole/uczelni/ośrodku
Nazwa szkoły
Adres

Klasa/rok
studiów

Potwierdzenie szkoły/uczelni/ośrodka
(pieczątka szkoły i podpis prac. adm.)

4. Adres stałego zameldowania ucznia/słuchacza/wychowanka Nr telefonu:
Miejscowość
Kod pocztowy
Ulica, numer domu
Potwierdzenie danych o stałym zameldowaniu

Województwo

(w dziale ewidencji ludności UMiG w Praszce)

.............................................................
(pieczątka i podpis)

5. Dane o dochodach rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku
Wysokość dochodów
Wysokość dochodów
rodziny
na osobę
6. Spełnianie kryteriów zawartych w Art. 90d, ust. 1 ustawy o systemie oświaty (w odpowiednim miejscu
wstawić X )
a) W rodzinie występuje
Tak
Nie b) W rodzinie występuje ciężka lub
Tak
niepełnosprawność /
długotrwała choroba
ilość osób..........
c) W rodzinie występuje wielodzietność
Tak
Nie d) W rodzinie występuje bezrobocie
Tak

Nie

Nie

e) W rodzinie występuje alkoholizm lub
narkomania

Tak

Nie

f) Rodzina jest niepełna

7. Wnioskowana forma pomocy (w odpowiednim miejscu wstawić X )
a) Pokrycie kosztów udziału w
Tak
Nie b) Pokrycie kosztów udziału w zajęciach
zajęciach edukacyjnych, w tym
wyrównawczych
c) Pokrycie kosztów udziału w
zajęciach wykraczających poza ramowy
plan nauczania
e) Pokrycie innych kosztów o
charakterze edukacyjnym

Tak

Nie

Tak

Nie

edukacyjnych realizowanych poza szkołą

Tak

Nie

d) Pokrycie kosztów zakupu podręczników

Tak

Nie

Tak

Nie

f) Świadczenie pieniężne

Tak

Nie

8. Oświadczam, że otrzymuję/nie otrzymuję ( niepotrzebne skreślić) inne stypendium socjalne ze środków
publicznych
Źródło aktualnie otrzymywanego stypendium

Kwota miesięczna

9. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
10. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej danych osobowych wyłącznie dla potrzeb
realizacji pomocy materialnej

........................................................

........................................................................................

(miejscowość, data)

(czytelny podpis wnioskodawcy – pełnoletniego ucznia,
ew. rodzica lub opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego)

11. Załączniki (w odpowiednim miejscu wstawić X )
a) oświadczenie o dochodach ojca

Tak

Nie

b) oaświadczenie o dochodach matki

Tak Nie

Opinia dyrektora szkoły/ośrodka/kolegium
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

............................................................................
(pieczątka i podpis dyrektora)

Imię i Nazwisko ucznia/słuchacza/wychowanka....................................................................................

B/ Wypełnia organ podejmujący decyzję (w odpowiednim miejscu wstawić X )
Tak

Nie

Stwierdza się poprawność wypełnienia wniosku
Stwierdza się prawdziwość danych
Przyznaje się pomoc materialną w postaci stypendium szkolnego
Ustalona wysokość stypendium szkolnego
(w zł)
Formy realizacji przyznanego stypendium (w odpowiednim miejscu wstawić X )
a) Pokrycie kosztów udziału w zajęciach
edukacyjnych, w tym wyrównawczych
c) Pokrycie kosztów udziału w zajęciach
wykraczających poza ramowy plan
nauczania
e) Pokrycie innych kosztów o
charakterze edukacyjnym

b) Pokrycie kosztów udziału w zajęciach
edukacyjnych realizowanych poza szkołą
d) Pokrycie kosztów zakupu podręczników

f) Świadczenie pieniężne

......... ............................................................................
(podpis osoby odpowiedzialnej za weryfikację danych)

Wydano decyzję administracyjną nr : .......................................................................................
Praszka, ..............................................
(data)
......................................................................
(podpis)

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr ……………2011
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia ……….. 2011 r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO

A/ Wypełnia wnioskodawca
ZDARZENIE LOSOWE POWODUJĄCE UBIEGANIE SIĘ O ZASIŁEK (opis)
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
1. Dane osobowe ucznia/słuchacza/wychowanka
Nazwisko
Imiona
Data i miejsce urodzenia
Imiona
ojca
rodziców
matki
2. Informacja o szkole/uczelni/ośrodku
Potwierdzenie szkoły/uczelni
Nazwa szkoły
Adres
Klasa/rok
(pieczątka
szkoły i podpis prac. adm.)
studiów

Nr telefonu:
3. Adres stałego zameldowania ucznia/słuchacza/wychowanka
Miejscowość
Kod pocztowy
Ulica, numer domu
Potwierdzenie danych o stałym zameldowaniu

Województwo

(w dziale ewidencji ludności UMiG w Praszce)

.............................................................
(pieczątka i podpis)

4. Dane o dochodach rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku
Wysokość dochodów
Wysokość dochodów
rodziny
na osobę
5. Wnioskowana forma pomocy (w odpowiednim miejscu wstawić X )
a) Pokrycie kosztów udziału w zajęciach
Tak
Nie b) Pokrycie kosztów udziału w zajęciach

Tak

Nie

edukacyjnych, w tym wyrównawczych
c) Pokrycie kosztów udziału w zajęciach
wykraczających poza ramowy plan
nauczania
e) Pokrycie innych kosztów o
charakterze edukacyjnym

Tak

Nie

edukacyjnych realizowanych poza szkołą
d) Pokrycie kosztów zakupu podręczników

Tak

Nie

Tak

Nie

f) Świadczenie pieniężne

Tak

Nie

6. Oświadczam, że otrzymuję/nie otrzymuję ( niepotrzebne skreślić) stypendium socjalne ze środków
publicznych
Źródło aktualnie otrzymywanego stypendium

Kwota miesięczna

7. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej danych osobowych wyłącznie dla potrzeb realizacji
pomocy materialnej

........................................................

........................................................................................

(miejscowość, data)

(czytelny podpis wnioskodawcy – pełnoletniego ucznia,
ew. rodzica lub opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego)

9. Załączniki (w odpowiednim miejscu wstawić X )
a) oświadczenie o dochodach ojca

Tak

Nie

b) oświadczenie o dochodach matki

Tak Nie

c) oświadczenie o bezrobociu z
Powiatowego Urzędu Pracy

Tak

Nie

c) oświadczenie o dochodach rolniczych

Tak Nie

Opinia dyrektora szkoły/ośrodka/kolegium
....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

..................................................................
(pieczątka i podpis dyrektora)

Imię i nazwisko ucznia/słuchacza/wychowanka...........................................................................................

B/ Wypełnia organ podejmujący decyzję (w odpowiednim miejscu wstawić X )
Tak

Nie

Stwierdza się poprawność wypełnienia wniosku
Stwierdza się prawdziwość danych
Przyznaje się pomoc materialną w postaci zasiłku szkolnego
Ustalona wysokość zasiłku szkolnego (w zł)
Formy realizacji przyznanego zasiłku szkolnego (w odpowiednim miejscu wstawić X )
a) Pokrycie kosztów udziału w zajęciach
edukacyjnych, w tym wyrównawczych
c) Pokrycie kosztów udziału w zajęciach
wykraczających poza ramowy plan
nauczania
e) Pokrycie innych kosztów o
charakterze edukacyjnym

b) Pokrycie kosztów udziału w zajęciach
edukacyjnych realizowanych poza szkołą
d) Pokrycie kosztów zakupu podręczników

f) Świadczenie pieniężne

......... ............................................................................
(podpis osoby odpowiedzialnej za weryfikację danych)

Wydano decyzję administracyjną nr : .......................................................................................
Praszka, ..............................................
(data)
......................................................................
(podpis )

