
Nazwa podmiotu realizującego świadczenia: 

 

 

Adres:  

 

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM                     

W FORMIE STYPENDIUM SZKOLNEGO 

 

1. Wnioskodawca (właściwe zaznaczyć x): 

□  rodzic, opiekun prawny niepełnoletniego ucznia  
□  pełnoletni uczeń  
□  dyrektor szkoły, ośrodka, kolegium  

 

2. DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY: 

 Imię i nazwisko:  

 PESEL:  

 Telefon 

(nieobowiązkowo): 
 

Adres 

zamieszkania: 
 

Adres do                                         

korespondencji: 
 

 

3. DANE OSOBOWE UCZNIÓW: 

  1. 

 Imię i nazwisko : 
 

 Data urodzenia: 
 

PESEL: 

 Adres zamieszkania: 
 

 Nazwa i adres szkoły: 
 

 

 

2. 

 Imię i nazwisko : 
 

 Data urodzenia: 
 

PESEL: 

 Adres zamieszkania: 
 

 Nazwa i adres szkoły: 
 

 

 

 

 

 

 



  3. 

 Imię i nazwisko : 

 

 

 Data urodzenia: 

 

PESEL: 

 Adres zamieszkania: 

 

 Nazwa i adres szkoły: 

 

 

 

 

  4. 

 Imię i nazwisko : 

 

 Data urodzenia: 

 

PESEL: 

 Adres zamieszkania: 

 

 Nazwa i adres szkoły: 

 

 

 

 

  5. 

 Imię i nazwisko : 

 

 Data urodzenia: 

 

PESEL: 

 Adres zamieszkania: 

 

 Nazwa i adres szkoły: 

 

 

 

 

6. 

 Imię i nazwisko : 

 

 Data urodzenia: 

 

PESEL: 

 Adres zamieszkania: 

 

 Nazwa i adres szkoły: 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. UZASADNIENIE ZŁOŻENIA WNIOSKU  

 

W rodzinie występuje (właściwe zaznaczyć x) 

1.  Trudna sytuacja materialna 

2.  Bezrobocie 

3.  Niepełnosprawność 

4.  Ciężka lub długotrwała choroba 

5.  Wielodzietność 

6.  Brak umiejętności wykonywania funkcji opiekuńczo-wychowawczej 

7.  Alkoholizm 

8.  Narkomania 

9.  Rodzina jest niepełna 

10.  Zdarzenie losowe (jakie?) 

11.  Inne (jakie?) 

 

 

4. POŻĄDANA FORMA STYPENDIUM (właściwe zaznaczyć x): 

  

 

całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym                                        

wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,                    

a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą; 

 

 

pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników; 

  

 

całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 

zamieszkania uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb 

społecznych; 

 

 

świadczenie pieniężne. 

 

 

5. INFORMACJE O SKŁADZIE RODZINY  (rodzina to osoby spokrewnione lub niespokrewnione 

pozostające w faktycznym związku wspólnie zamieszkujące i gospodarujące) 

 

Lp. Imię i nazwisko Stopień 

pokrewieństwa 

PESEL Miejsce pracy lub nauki* 

1 
 

 

   

2 
 

 

   

 

3 

    

4 
 

 

   

5 
 

 

   

6 
 

 

   



7 
 

 

   

8 
 

 

   

* W przypadku osób zarejestrowanych w PUP lub pobierających świadczenia z ZUS, KRUS, świadczenia opiekuńcze                         

   z M-GOPS wpisz nazwę odpowiedniej instytucji 

 

 

6. Dochody netto wszystkich członków rodziny (suma miesięcznych przychodów z miesiąca 

poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty źródła dochodu z miesiąca, w którym wniosek został 

złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną                               

o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu; składki na 

ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach; kwotę alimentów świadczonych na 

rzecz innych osób - art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej) wyniosły: 

 

Źródło dochodu: Dochód rodziny* 

Dochód z tytułu stosunku pracy (zaświadczenie lub 

oświadczenie) 
 

Dochód z tytułu umów cywilnoprawnych,                           

np. umowy zlecenia, umowy o dzieło (umowa, 

rachunek lub oświadczenie) 

 

Świadczenia z ZUS lub innego organu rentowego, 

np. z tytułu renty, emerytury,  świadczenia 

przedemerytalnego lub świadczenia 

rehabilitacyjnego; zasiłek macierzyński, zasiłek 

chorobowy, dodatek pielęgnacyjny (decyzja, odcinek 

lub oświadczenie) 

 

Świadczenia z Urzędu Pracy, np. zasiłek dla 

bezrobotnych, stypendium dla bezrobotnych 
(zaświadczenie z PUP lub oświadczenie) 

 

Dochody z działalności gospodarczej opodatkowane 

na zasadach ogólnych (oświadczenie  o liczbie 

miesięcy, w których była prowadzona działalność                         

w poprzednim roku kalendarzowym oraz zaświadczenie     

z Urzędu Skarbowego o dochodach za poprzedni rok 

kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie                          

o wysokości składki zdrowotnej) 

 

Dochody z działalności gospodarczej opodatkowane 

zryczałtowanym podatkiem, w tym karta podatkowa 
(zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie 

opodatkowania, oświadczenie o osiągniętym dochodzie 

oraz dowody opłat składek) 

 

Świadczenie z tytułu pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej (decyzja, zaświadczenie lub oświadczenie) 

 

Dochód z gospodarstwa rolnego (zaświadczenie lub 

oświadczenie o powierzchni ha przeliczeniowych) 
 

Stypendium z wyłączeniem stypendium szkolnego 
(zaświadczenie lub oświadczenie o rodzaju stypendium                 

i źródle uzyskiwania) 

 

Alimenty (wyrok w sprawie o alimenty,                           

a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie 

lub dowody wpłaty) 

 

Świadczenie wypłacone przez komornika                            

w przypadku nie alimentacji (zaświadczenie od 

komornika lub oświadczenie) 

 



Dochód jednorazowy uzyskany w ciągu ostatnich         

12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia 

wniosku, przekraczający pięciokrotnie kwoty 

kryterium dochodowego: osoby samotnie 

gospodarującej, tj. kwotę 776,00 zł.; kryterium 

dochodowego rodziny, w przypadku osób                            

w rodzinie (iloczyn kwoty 600,00 zł. i osób                         

w rodzinie).  
(Kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach 

na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca,                        

w którym dochód został wypłacony). 

(decyzja, zaświadczenie lub oświadczenie) 

 

Dochód jednorazowy należny za dany okres.  
(Kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby 

lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód).                 

(decyzja, zaświadczenie lub oświadczenie) 

 

Dodatek mieszkaniowy  

Zasiłek stały, zasiłek okresowy  

Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, 

świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek 

opiekuńczy (szo) 

 

Zasiłek dla opiekuna (zdo)  

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku 

rodzinnego 

 

Świadczenie rodzicielskie  

Fundusz alimentacyjny  

Inne dochody uzyskiwane w miesiącu 

poprzedzającym złożenie wniosku, a w przypadku 

utraty dochodu z miesiąca złożenia wniosku,                     

np. praca dorywcza, pomoc rodziny, 

inne  …………………………………………. 

 

Łącznie: 

 

 

*(W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy 

społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie 

o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim 

klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”) 

 

Czy nastąpiła utrata dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku?   NIE  /  TAK 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(jeśli tak, to z jakiego tytułu) 

 

Czy członkowie gospodarstwa domowego ponoszą zobowiązania alimentacyjne na rzecz innych osób?                    

NIE  /  TAK: 

- imię i nazwisko osoby zobowiązanej do alimentacji …………………………………………………. 

- miesięczna wysokość świadczonych alimentów ……………………………………………………… 

(w przypadku płacenia alimentów na rzecz innych osób spoza gospodarstwa domowego do oświadczenia należy dołączyć: 

wyrok zobowiązujący do płacenia alimentów oraz dokumenty potwierdzające dokonywanie wpłat,  np. przekazy, przelew) 

 

Łączny miesięczny dochód netto rodziny …………………………………………………………….. 

 

Miesięczny dochód netto na jedną osobę w rodzinie ………………………………………………... 

 

 

 



7. PRZYZNANE ŚWIADCZENIE PROSZĘ PRZEKAZAĆ (właściwe zaznaczyć x): 

 

 

na wskazany poniżej nr rachunku bankowego: 

 

                          

 

Nazwa banku …………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

wypłacić w kasie Banku Spółdzielczego w Kłecku 

 

 

 

 

Oświadczam, że : 

Uczęszczam / moje dzieci uczęszczają do szkół wymienionych we wniosku. 

W przypadku rezygnacji z nauki lub zaprzestania realizacji obowiązku szkolnego niezwłocznie 

powiadomię    o tym podmiot realizujący wypłatę świadczenia. 

 

„Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” 1: 

 

 

…………………………… 

                                                                                                                    (data i podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 
1 Art. 233. § 1.k.k.- 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 do lat 3. 

 



                                                               P O U C Z E N I E 
 
I. Stypendium szkolne przysługuje zamieszkałym na terenie gminy Kłecko: 

1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach 

publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do              

czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia; 

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu 

ukończenia realizacji obowiązku nauki. 

II. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej 

z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, 

niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub 

wystąpiło zdarzenie losowe.  

III. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się                                 

o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, której wysokość ustalona jest na podstawie                    

art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.  

IV. Miesięczna wysokość dochodu jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 - 13 ustawy                     

o pomocy społecznej.  

V. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku 

lub w przypadku utraty źródła dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na 

tytuł i źródło uzyskania dochodu, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:  

- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu; 

- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej  

  finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych  

  przepisach; 

- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 

VI. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z hektarów przeliczeniowych oraz z innych 

źródeł sumuje się.  

VII. Do miesięcznej wysokości dochodu nie wlicza się:  

stypendium szkolnego; zasiłku szkolnego; stypendium o charakterze motywacyjnym; jednorazowego 

pieniężnego świadczenia socjalnego; zasiłku celowego; wartości świadczeń w naturze; świadczenia 

przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych; świadczenia pieniężnego, o którym 

mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach                  

represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1255), i pomocy pieniężnej, o której 

mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach                          

będących ofiarami represji i okresu powojennego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1858 ze zm.), w art. 7a ust. 2 

ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących                 

żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamienioło-

mach, zakładach md uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2021r., poz. 1774),  

w art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz 

osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1818), w art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu                           

pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych                                 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 684) oraz w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji 

antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych; dochodu z powierzchni 

użytków rolnych poniżej 1 ha  przeliczeniowego; świadczenia wychowawczego, o którym mowa                        

w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r.  o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2022 r.  

poz. 1577), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r.                        

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022r. poz. 447 ze zm.); świadczenia                      

pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka                 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1598 ze zm.); świadczenia  pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy 

z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski                                      

(Dz. U. poz. 2529); nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podstawie art. 31a 

ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022r. poz. 1188); pomocy finansowej 

przyznawanej repatriantom, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji                              

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1105); środków finansowych przyznawanych w ramach działań podejmowanych 

przez organy publiczne, mających na celu poprawę jakości powietrza lub ochronę środowiska natural-

nego; zwrotu kosztów,  o których mowa w art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.).  

 

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/dzialacze-opozycji-antykomunistycznej-oraz-osoby-represjonowane-z-18196005
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kombatanci-oraz-niektore-osoby-bedace-ofiarami-represji-16794036/art-19
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/swiadczenie-pieniezne-i-uprawnienia-przyslugujace-zolnierzom-16796241/art-7-a
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/osoby-deportowane-do-pracy-przymusowej-oraz-osadzone-w-obozach-16797704/art-5-a
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/swiadczenie-pieniezne-i-uprawnienia-przyslugujace-cywilnym-17319837/art-10-a
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/swiadczenie-pieniezne-i-uprawnienia-przyslugujace-cywilnym-17319837/art-10
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/pomoc-panstwa-w-wychowywaniu-dzieci-18282250
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/wspieranie-rodziny-i-system-pieczy-zastepczej-17720793
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/karta-polaka-17381682/art-8-a
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/groby-weteranow-walk-o-wolnosc-i-niepodleglosc-polski-18796418/art-9
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/rada-ministrow-16797801/art-31-a
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/repatriacja-16887944
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-oswiatowe-18558680/art-39-a


.  

 

VIII. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może 

otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym 

ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 

ustawy o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, 

nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych                                              

– osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych. 

W przypadku przekroczenia powyższej kwoty stypendium szkolne nie przysługuje.  

 

IX. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku 

szkolnego, a w przypadku: 

1) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się                      

w pierwszym, powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego danego roku szkolnego; 

2) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku 

szkolnego. 

W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony 

po upływie określonego wyżej terminu. Złożenie wniosku po terminie dopuszczalne jest tylko                       

i wyłącznie w sytuacji gdy jego wcześniejsze złożenie nie było możliwe. Wniosek złożony po 

terminie musi zawierać uzasadnienie dla wystąpienia z nim po terminie. 

 

X. Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne i inni wnioskodawcy są obowiązani niezwłocznie 

powiadomić M-GOPS w Kłecku, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium 

szkolnego, np. zmiana miejsca zamieszkania wnioskodawcy lub ucznia, zaprzestanie nauki przez ucznia, 

zwiększenia dochodów członków gospodarstwa domowego ucznia. 

XII. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły 

podstawę przyznania stypendium szkolnego. 

XIII. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie 

przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z warunkami uprawniającymi przyznanie pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolnego) wskazanymi w treści pouczenia. 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych dobrowolnie, w związku ze 
złożeniem wniosku w sprawie stypendium szkolnego. 
 
 

…………………………… 

                                                                                                                    (data i podpis wnioskodawcy) 



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia                       

27 kwietnia 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 (określane jako 

„RODO”) informuję, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                                       

z siedzibą w Kłecku (ul. Dworcowa 14, 62-270 Kłecko); e-mail: mgopsklecko@op.pl 

 
2. Informacje kontaktowe Inspektora ochrony danych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej                         
w Kłecku: e-mail: iod@lesny.com.pl 
 
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków 
wynikających z przepisów prawa. Podstawą prawną jest: 

• ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 poz. 1915 ze zm.), 

• uchwała Nr XVI/146/12 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 29 października 2012 r. w sprawie 
regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia  21 listopada  
2012r., poz. 5480), zmieniona uchwałą Nr XXVIII/232/2014 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia                      
24 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr XVI/146/12 w sprawie 
regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 8 kwietnia 2014 r., 
poz. 2218) oraz zmieniona uchwałą Nr XXXVII/263/21 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 1 lipca 
2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów 
(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 21 lipca 2021 r., poz. 5934),  

• ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j.: Dz. U. z 2021r.                      
poz. 735 t.j. ze zm.). 

 
4. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa lub inne podmioty na podstawie stosownych 
umów zawartych z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kłecku.  
W przypadku braku właściwości Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłecku, Pani/Pana dane 
trafią do organu właściwego. 
 
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
 
6. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych                    

i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych 

przez Administratora. 

7. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do danych, sprostowania da-
nych, a także prawo żądania wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunięcia, ograniczenia przetwa-
rzania, przenoszenia danych jeśli jest możliwe i na zasadach wynikających z RODO. 

8. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że 
przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami. 
 
9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Niepodanie 
danych osobowych będzie skutkowało wezwaniem do ich uzupełnienia, a w przypadku nieuzupełnienia 
pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. 
 
10. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji dotyczących Pani/Pana danych 
osobowych, w tym profilowaniu. 
 
11. W postępowaniach administracyjnych i czynnościach urzędowych prawo do wycofania w dowolnym 
momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych nie przysługuje. 
 
 
 
 
 


