
 

Nr ewid. wniosku: 

 
 

Data przyjęcia wniosku: 

 
 

Podpis pracownika przyjmującego wniosek: 

 
 

 

Do Wójta Gminy Domanice  

za pośrednictwem  

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Domanicach 

08-113 Domanice 52 

 

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym  

 

Imię i Nazwisko  

Adres  

Telefon  

Nazwa banku i numer 

rachunku bankowego 
 

 

Składam wniosek  o przyznanie w roku szkolnym ……/……: 
 

    Stypendium szkolnego 

 

    Zasiłku szkolnego 

 

         Proszę o wypłatę stypendium /zasiłku szkolnego dla ucznia /słuchacza: 

Nazwisko i imię 

ucznia, słuchacza  

PESEL Adres zamieszkania  Nazwa i adres szkoły  klasa 

     

     

     

     

     

     

     



 

Forma stypendium / zasiłku szkolnego*: 

 

 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, w szczególności kosztów nauki języków obcych, 

zajęć muzycznych, tanecznych, recytatorskich, komputerowych, sportowych, zajęć na basenie, 

logopedycznych, wycieczek szkolnych, udziału w koloniach edukacyjnych i obozach edukacyjnych (np. 

językowych lub sportowych), wyjść do teatru, muzeum, galerii i kina organizowanych przez szkołę. 

 

 Zajęcia dydaktyczne, które będą opłacone ze stypendium...............................................  

                                (rodzaj zajęć) 

 prowadzone przez ........................................................................................................... 

                 (nazwa i adres podmiotu prowadzącego zajęcia) 

 

 Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup: 

 

a) podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do 

realizacji procesu dydaktycznego, zakup instrumentów muzycznych dla uczniów szkół muzycznych 

oraz uczniów uczestniczących w zajęciach muzycznych w formach zorganizowanych, sprzętu 

umożliwiającego rozwijanie swoich zainteresowań w formach zorganizowanych np. w kołach 

zainteresowań; zakup okularów korygujących wzrok, 

b) zeszytów, długopisów, piórników, plecaków, tornistrów, przyborów szkolnych, 

c) stroju sportowego, odzieży sportowej i obuwia sportowego bezpośrednio związanych z procesem 

nauczania, ubranie niezbędne do odbycia praktyki uczniowskiej. 

 

 Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem    

zamieszkania, a w szczególności zakwaterowanie w internacie. 

  

 Świadczenie pieniężne (jeżeli organ uzna, iż udzielenie stypendium w formach, o których mowa 

powyżej nie jest celowe).  

 

UZASADNIENIE 

 

 Złożenie wniosku uzasadniam trudną sytuacją materialną wynikającą w szczególności z: 

 

(Opisać okoliczności powodujące trudną sytuację materialną rodziny lub opisać zdarzenie losowe w przypadku 

ubiegania się o zasiłek szkolny. W rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała 

choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub 

narkomania).  

 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

 

 

 

Oświadczenie 

O  pobieraniu innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków 

publicznych 

 
 Oświadczam, że otrzymuję inne stypendium ze środków publicznych                                                   

w wysokości ……………zł miesięcznie. 

 

      Oświadczam, że nie pobieram innego stypendium socjalnego ze środków publicznych. 

 

 

 

Oświadczenie 

o dochodach rodziny osoby występującej z wnioskiem o ustalenie  

uprawnień do stypendium/zasiłku szkolnego  

na okres od …………. do …………… 
 

Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających 

we wspólnym gospodarstwie domowym (dochód oblicza się w sposób wskazany w ustawie o pomocy 

społecznej – patrz objaśnienia). Do niniejszego oświadczenia należy  załączyć odrębne zaświadczenie o dochodach 

dla każdej z niżej wymienionych osób, a w przypadku rodzin korzystających ze świadczeń pieniężnych z pomocy 

społecznej zaświadczenie z GOPS. Zaświadczenia o dochodach muszą dotyczyć miesiąca poprzedzającego miesiąc 

złożenia wniosku. 

 

L.p. Imię i nazwisko PESEL Miejsce 

pracy/nauki 

Stopień 

pokrewieństwa 

Wysokość 

dochodu 

netto 

1  

 

    

2  

 

    

3  

 

    



4  

 

    

5 

 

     

6  

 

    

7  

 

    

8  

 

    

9  

 

    

10  

 

    

Łączny dochód miesięczny netto całego gospodarstwa  

 

 

 Rodzina posiada gospodarstwo rolne o powierzchni ..................ha przeliczeniowego, z którego 

osiągnęła dochód wynoszący .......................... zł.  

 

 Rodzina nie posiada gospodarstwa rolnego. 

 

 

O każdej zmianie dotyczącej uprawnień do stypendium/zasiłku szkolnego 

zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić instytucję wypłacającą 

stypendium/zasiłek. 
 

 

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

   miejscowość, data                                                         podpis osoby składającej oświadczenie 

  

 

 Do wniosku załączam: 

 zaświadczenie o wysokości dochodu – należy przez to rozumieć: 

    zaświadczenie o wynagrodzeniu ze stosunku pracy, odcinek z KRUS lub ZUS o pobieraniu świadczeń    

emerytalno- rentowych, nakaz  podatkowy lub zaświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa  rolnego, 

oświadczenie o wysokości średniego miesięcznego dochodu z prac dorywczych, zaświadczenie z GOPS                              

o otrzymywanych świadczeniach,   

 

  inne dokumenty     ................................................................................................... ............................................... 

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

 

 



Wypełnia organ wypłacający świadczenie !!! 

 

Ustalenie prawa do stypendium/zasiłku szkolnego 

 

Dochody rodziny: 

dochód  z gospodarstwa rolnego  

świadczenia z GOPS                      

świadczenia rodzinne     

dochód ze stosunku pracy             

alimenty i świadczenia alimentacyjne  

inne dochody   

RAZEM   

 

 

 ……………………………   : ……………………………. = …………………………………………………… 

     Łączny dochód rodziny           Liczba członków rodziny         Dochód na osobę w rodzinie  

 

 

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

              data                                                                podpis osoby weryfikującej wniosek 

 

OBJAŚNIENIA 

 Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty 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, 

 składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenie  

społeczne określone w odrębnych przepisach, 

 kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób 

 Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz wartości świadczeń w naturze. 

 Do dochodu nie wlicza się z  dochodu z  powierzchni użytków rolnych  poniżej 1 ha przeliczeniowego 

 Do wniosku należy dołączyć dodatkowo:  

 zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,  

 zaświadczenie o wysokości pobieranego zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjnego, dodatku mieszkaniowego itp., lub decyzję przyznającą 

świadczenie 

 odcinek emerytury/renty za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub aktualnej decyzji o wysokości pobieranego świadczenia 

 zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości powierzchni gospodarstwa rolnego. Przyjmuje się że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się 

dochód miesięczny zgodnie z art. 8 ust. 9. W przypadku wydzierżawienia  gospodarstwa rolnego wymagana jest umowa dzierżawy 

potwierdzona przez wydział ewidencji gruntów 

 oświadczenie o wysokości otrzymanych lub płaconych alimentów (potwierdzone kopią wyroku sądowego), 

 zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o uzyskiwanej pomocy  finansowej, 

 zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny , przebywającego w roku kalendarzowym poprzedzającym 

złożenie wniosku w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie 



 dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty 

dochodu przez członka rodziny 

 stosowne zaświadczenie urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie z innych źródeł niż punkty a-i w miesiącu poprzedzającym 

złożenie wniosku, 

 zaświadczenie potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego będącego podstawą wnioskowania o zasiłek szkolny, 

 w przypadku innych dochodów- dokumenty lub oświadczenia potwierdzające ich wysokość. 

 W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą: 

 opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – za 

dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w 

przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na 

ubezpieczenie społeczne niezliczonymi do kosztów uzyskania przychodu, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc 

kwotę z dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbą miesięcy, 

w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej 

osoby;  

 opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 

fizyczne – za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną  w oświadczeniu tej osoby. 

 W  sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek 

należny, o którym mowa w ust.5 pkt 1, rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności 

gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów. 

 Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w 

przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego, 

zawierającego informację o wysokości: 

 przychodu, 

 kosztów uzyskania przychodu, 

 różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania, 

 dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach,  o których mowa w ust.6, 

 odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne, 

 należnego podatku, 

 odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.  

 Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o 

zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez 

Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie 

Ubezpieczeń Społecznych. 

 Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz innych źródeł sumuje się. 

 W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej 

dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty: 

 kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej, 

 kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie – kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, 

poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony. 

 W przypadku uzyskania  jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, 

za który uzyskano ten dochód. 

 W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według  średniego kursu Narodowego Banku Po lskiego z dnia 

wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.                            



 

 


