
„Załącznik Nr 2 do  
Uchwały Nr XXXII/262/2005r. 

                                                                                     Rady Gminy Michałowice  
                                                                                        z dnia 31 marca 2005r. 
 
 

Wniosek 
o przyznanie pomocy materialnej charakterze socjalnym stypendium szkolne 

 
Do Wójta Gminy Michałowice  

 
 

........................................................zamieszkały 

........................................................... 
(imię i nazwisko rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia składającego 
wniosek oraz adres zamieszkania) 
 
Składam wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 
..................... 
dla 
.............................................................zamieszkałego..........................................
........ 
(imię i nazwisko ucznia, słuchacza)                                                           (adres 
zamieszkania ucznia, słuchacza) 
 
 
 

I. Dane osobowe ucznia (słuchacza) 
 

1. Data i miejsce urodzenia ..................................................................... 
2. Numer PESEL ...................................................................... 
3. Nazwa i adres szkoły, do której uczeń 

uczęszcza.............................................. 
.......................................................................................................................
.......... 
4. Numer telefonu rodziców, opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia 

(słuchacza) ................................................................... 
II. Uczeń spełnia następujące kryteria (należy zaznaczyć spełniane kryteria 

stawiając znak X): 
□ – miesięczna wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym nie 
przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 
2004r o pomocy społecznej (Dz. U. 2004r. Nr 64, poz. 593 z póź.zm.), 
□ – w rodzinie występuje( podkreślić występujące zjawisko): bezrobocie, 
niepełnosprawność, ciężka i długotrwała choroba, wielodzietność, uzależnienie od 
alkoholu lub narkotyków, wskutek wielorakich trudności rodzina nie radzi sobie z 
trudnościami dnia codziennego, 
□ – uczeń pochodzi z rodziny niepełnej, 



□ – uczeń lub jego rodzina pobiera pomoc socjalną z innego źródła – jeśli tak to     
z jakiego tytułu i w jakiej 
wysokości.......................................................................... 
 

III. Wniosek dotyczy następującej formy pomocy (stypendium może być 
udzielone w jednej lub kilku formach, proszę więc postawić znak X przy 
wybranej lub wybranych formach) 

 
□ – całkowite pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym 
wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane nieodpłatnie w szkole np. 
wycieczki szkolne, a także w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, 
 
□ - częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym 
wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane nieodpłatnie w szkole, a 
także w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, 
 
□ – pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup 
podręczników, przyborów szkolnych, 
 
□ – całkowite lub częściowe pokrycie czesnego w szkołach niepublicznych o 
uprawnieniach szkół publicznych (dotyczy szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz 
szkół dla dorosłych) lub innych opłat wymaganych przez szkołę, 
□ – całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych w pobieraniem nauki poza 
miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz kolegiów 
nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, kolegiów pracowników 
służb społecznych) w tym (należy podkreślić wybrane formy): koszty zakwaterowania 
poza miejscem zamieszkania, zakup posiłków w stołówce szkolnej lub prowadzonej 
przez inny podmiot, dojazd do szkoły (kolegium), czesne za naukę w szkole 
niepublicznej, inne opłaty wymagane obowiązkowo przez szkołę (kolegium), 
 
□ -  świadczenie pieniężne – przy wyborze tej formy należy podać uzasadnienie: 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
.................................................................................... 
IV Dane dotyczące sytuacji materialnej ucznia. 
 
1) Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, 
pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. 
 
Lp. Imię i nazwisko Data 

urodzenia 
Miejsce pracy - 
nauki 

Stopień 
pokrewieństwa 

Wysokość 
dochodu 

  
 

    



 
  

 
 

    

  
 
 

    

  
 
 

    

  
 
 

    

  
 
 

    

  
 
 

    

  
 
 

    

 
Uwaga – podając łączny dochód należy pamiętać, że dochód z jednego hektara 
przeliczeniowego dla celów stypendium szkolnego przyjmuje się w wysokości 194,00 
zł miesięcznie 

 
2) Łączny dochód całego gospodarstwa domowego wynosi............................. 
3) Średni dochód na jednego członka gospodarstwa domowego 
wynosi.................................zł, 
słownie...................................................................  
 

V. Do wniosku dołączam następujące dokumenty potwierdzające dane dotyczące 
dochodu i sytuacji osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym 
zaznaczone przeze w punkcie II wniosku (należy postawić krzyżyk przy opisanym 
dokumencie dołączonym do wniosku): 
UWAGA – w przypadku składania kilku wniosków (czyli dla więcej niż jednego dziecka 
) poniższe dokumenty należy dołączyć tylko do jednego wniosku, a przy następnych 
zaznaczyć, przy którym wniosku są złożone. 
 
□ -  zaświadczenie o uzyskanych dochodach netto –czyli – brutto pomniejszone 
miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na 
ubezpieczenie zdrowotne do Narodowego Funduszu zdrowia oraz inne ubezpieczenia 
społeczne, kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób – określające 
dochód za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, 
□ – odcinek renty/emerytury -  za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, 
□ – zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o uzyskiwanej pomocy materialnej, 



□ – oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów (potwierdzone przekazem 
pocztowym lub wyciągiem z banku itp. ) za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia 
wniosku, 
□ – zaświadczenie o liczbie posiadanych hektarów przeliczeniowych lub nakaz 
płatności , w przypadku wydzierżawiania pola umowę dzierżawy potwierdzoną przez 
Starostwo Powiatowe w Krakowie lub notariusza, - w przypadku dzierżawy podkreślić 
umowę dzierżawy, 
□ –  zaświadczenie wydane przez naczelnika  urzędu skarbowego o osiągniętym 
dochodzie z innych źródeł podane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia 
wniosku. Zaświadczenie winno zawierać informacje o wysokości -  przychodu, różnicy 
pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania, dochodów z innych niż działalność 
gospodarcza źródeł, odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne, 
należnych zaliczek na podatek dochodowy lub należnego podatku, odliczonych od 
podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem 
pozarolniczej działalności gospodarczej – dotyczy dochodów z prowadzenia 
pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w 
przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
□ – zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego zawierając 
informacje o formie opodatkowania oraz dowód opłacania składek w Zakładzie 
Ubezpieczeń Społecznych – za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku – 
dotyczy dochodów z działalności pozarolniczej prowadzonej na zasadach określonych 
w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fizyczne , 
□ – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 
□ – zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu, 
□ – zaświadczenie lekarskie o ciężkiej lub długotrwałej chorobie, 
□ – inne oświadczenia lub dokumenty, które wnioskodawca uzna za potwierdzenie 
sytuacji bytowej rodziny. 
 
Zaznaczone dokumenty zostały dołączone do wniosku o przyznanie stypendium dla 
............................................ – wypełniają te osoby, które składają więcej niż 1 
wniosek 
(imię i nazwisko ucznia) 
 
 
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej (art.233 Kodeksu Karnego) potwierdzam 
własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w niniejszym 
wniosku i jego załącznikach. 
 
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we 
wniosku wyłącznie dla potrzeb programu pomocy materialnej. 
 
 
 
....................................                                              
................................................... „ 
(miejscowość i data)                                                                                           
(czytelny podpis osoby składającej wniosek) 



 
                                                                 § 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 
 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

 
 


