
 
 

Miejscowość, dnia……………………. 

 
…………………………………. 
Imię i nazwisko wnioskodawcy 
 
…………………………………. 
miejsce zamieszkania  
 
………………………………… 

numer telefonu          Do 
Wójta Gminy Rogóźno 

 
RO.4462…… 
 

 
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO 

na okres od dnia 01.09.2021 r. do 30.06.2022 r. 
 
 
Przedkładam wniosek o udzielenie stypendium szkolnego dla ucznia (uczniów) 
 
I. Dane dotyczące ucznia (uczniów): 

 
1)…………………………………………………………………………………….......................................... 

imię i nazwisko , data  urodzenia 

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

szkoła, klasa 

 
2)........................................................................................................................................................................ 

imię i  nazwisko , data urodzenia 

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

szkoła, klasa 

 
3)........................................................................................................................................................................ 

imię i nazwisko , data  urodzenia 

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

szkoła, klasa. 

 
4)........................................................................................................................................................................ 

imię i nazwisko , data  urodzenia  

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

szkoła, klasa 

 
5)........................................................................................................................................................................ 

imię i nazwisko , data  urodzenia 

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

szkoła, klasa 

 
II. Uzasadnienie Wniosku 
(wskazać w szczególności czy w rodzinie występuje: bezrobocie , niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, 
rodzina niepełna) 
 

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



 
 

III.  Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej wnioskodawcy. 
Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób i w miesiącu, poprzedzającym 
złożenie wniosku dochody moje i członków mojej rodziny, pozostających we wspólnym gospodarstwie 
domowym, wynosiły: 

 

Lp. Imię i nazwisko 
Data 

urodzenia 
Stopień 

pokrewieństwa 
Status 

zawodowy* 

Wysokość 
dochodu netto 

w zł** 

1. 
     

 

2. 
     

 

3. 
     

 

4. 
     

 

5. 
     

 

6. 
     

 

 
7. 

     

8. 
     

9. 
     

 

RAZEM DOCHODY GOSPODARSTWA DOMOWEGO 
 

 
Średni dochód netto na 1 członka gospodarstwa domowego miesięcznie wynosi ................................. zł   
 

*    należy wpisać – uczeń , student, bezrobotny, pracujący, emeryt, rencista, prowadzący działalność gospodarczą ,   
     prowadzący gospodarstwo rolne, 

**  wysokość dochodu netto wyliczona w oparciu o dokumenty potwierdzające wysokość dochodów poszczególnych   

    członków rodziny zgodnie z ustawą z dnia 12 sierpnia 2019 r. o pomocy społecznej ( Dz.U z  2019r.,poz.1507 ze zm.). 
  

Przez dokumenty potwierdzające wysokość dochodu rozumie się: 
* zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto, z miesiąca poprzedzającego złożenie    
wniosku 
* odcinek  renty/ emerytury, 
* zaświadczenie z Urzędu Pracy ( w przypadku osoby bezrobotnej) 
* zaświadczenie o wielkości powierzchni gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy( przyjmuje się, że z  ha 
przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł), 
* oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów, 
* zaświadczenie lub decyzję o wysokości przyznanego dodatku mieszkaniowego, 
* zaświadczenie urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie z pozarolniczej działalności gospodarczej, 
* zaświadczenie lub decyzja o wysokości świadczenia rodzinnego z GOPS , 
* zaświadczenie lub decyzję o wysokości zasiłku okresowego 
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. Oświadczenie 
składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie może być większa niż kwota 528,00 zł. 

 
 
 



Wyciąg z ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019r. , poz.1507 ze zm.) 
Art.8 […] 
3. 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 :  
1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; 
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w  Narodowym 
Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone  w odrębnych przepisach; 
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 
4. Do dochodu ustalonego w myśl ust. 3 nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego , 
wartości świadczeń w naturze, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów  
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.  
5. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą; 
1) 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 i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w  
przepisach o  powszechnym ubezpieczeniu w  Narodowym Funduszu Zdrowia, związane z prowadzeniem tej 
działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne nie zaliczonymi do kosztów 
uzyskania przychodów,   określonymi w odrębnych przepisach, z tym że : 
a) różnicę przychodów i kosztów ich uzyskania ustala się za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku w 
oparciu o wielkości wykazane w deklaracjach podatkowych za okresy od początku roku do   końca    miesiąca 
poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku oraz od początku roku do końca miesiąca  poprzedzającego ten 
miesiąc; wysokość miesięcznego obciążenia podatkiem, składkami na ubezpieczenie zdrowotne oraz składkami 
na ubezpieczenia społeczne przyjmuje się  z miesiąca  poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,  
b) jeżeli podatnik wpłaca zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej, a także jeżeli nie złożył deklaracji, 
jego dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności  
gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadzi działalność  
a jeżeli nie prowadzi działalności, dochód ustala się w oparciu o oświadczenie tej osoby; 
2) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach z zryczałtowanym podatku  dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – za dochód przyjmuje się zadeklarowaną podstawę wymiaru 
składek na ubezpieczenie społeczne, a jeżeli z tytułu prowadzenia tej działalności nie istnieje obowiązek 
ubezpieczenia społecznego, przyjmuje się kwotę najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie  
społeczne. 
6. 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. 
7.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, zwierające informacje o 
wysokości: 
1) przychodu; 
2) kosztów uzyskania przychodu; 
3) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania; 
4) dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza  w przypadkach , o których mowa w ust.6; 
5) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne; 
6) należnego podatku; 
7) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej 
działalności gospodarczej. 
8. 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.  
9. Przyjmuje się, że z ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł. 
10.Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz innych źródeł sumuje się. 
11.W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie 
pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotność kwoty: 
1) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie  gospodarującej, 
2) 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. 
12.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. 
13. W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego 
kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy 
społecznej. 

 
Określenie formy świadczenia pomocy  materialnej innej niż forma pieniężna: 

-.................................................................................................................................................. 
-.................................................................................................................................................. 
 
Wypłata na konto:…………………………………………………………………………......  
 
 
 
 
 



 

IV.  Świadomy/-a odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych  
oświadczam, że:  

− powyższe dane są prawdziwe 
− zapoznałem się z warunkami uprawniającymi do przyznania stypendium szkolnego, 
− niezwłocznie powiadomię Urząd Gminy Rogóźno o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania 

stypendium szkolnego. 

 
V. Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie do celów związanych z procedurą 
udzielania stypendium szkolnego. 

  
 
Data ............................... 2021 r. 

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

     (podpis wnioskodawcy)  
 
 
Do wniosku załączam następujące dokumenty: 

1)..................................................................................................................................................... 
2)..................................................................................................................................................... 
3)..................................................................................................................................................... 
4)..................................................................................................................................................... 
5)..................................................................................................................................................... 
 
VI. Opinia dyrektora szkoły lub zaświadczenie ze szkoły. 

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

 
 
...........................................        ......................................................              …………………. 
            (miejscowość, data)                                 (pieczątka i podpis dyrektora szkoły)                               (pieczątka szkoły) 
 
 
Uwagi i wnioski Komisji Stypendialnej: 
 
Wniosek rozpatrzono: pozytywnie / negatywnie * w dniu  ....................................................................... 
 
przyznano stypendium w wysokości: …………………. na okres ………………………miesięcy, wypłata  
 
w miesiącach .................................., począwszy od miesiąca................................................................... 
 
Podpisy komisji: 1.................................. 2................................. 3 ............................ 4 ……………………. 
 
5................................ 
 
 
Uwagi ........................................................................................................................................................ 
 
* niepotrzebne skreślić 
 
                                                              
 
 
 


