
.........................................., dnia .........................

Burmistrz Miasta Mikołajki
ul. Kolejowa 7
11-730 Mikołajki

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ O 
CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE 

GMINY MIKOŁAJKI

I. Dane wnioskodawcy:
1. Imię i nazwisko..............................................................................nr tel............................................
2. PESEL ................................. 3. Data i miejsce urodzenia ............................................................
3. Adres zamieszkania ......................................................................................................................
Kod pocztowy ..................... Miejscowość .......................................................................................
II. Dane ucznia:
1. Imię i nazwisko .............................................................................................................................
2. PESEL ....................................3. Data i miejsce urodzenia...........................................................
3. Adres zamieszkania ......................................................................................................................
Kod pocztowy .........................Miejscowość ...................................................................................
III. Informacja o szkole:
1. Nazwa i numer szkoły ...................................................................................................................
2. Adres Szkoły .................................................................................................................................
3. Typ szkoły ............................................................................................ Klasa ..............................

IV: Oświadczam, że rodzina ucznia składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we 
wspólnym gospodarstwie domowym;
Lp. Imię i Nazwisko Data urodzenia Stopień 

pokrewieństwa
Miejsce pracy-nauki

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

V: Oświadczenie o miesięcznych dochodach netto uzyskanych przez członków rodziny za miesiąc 
poprzedzający złożenie wniosku (osób wymienionych w punkcie IV):

Lp
.

Rodzaj dochodu Kwota w zł

1. Wynagrodzenie za pracę (zaświadczenie w załączeniu)
2. Świadczenia rodzinne (zaświadczenie w załączeniu)



3. Emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne, w tym również zagraniczne, 
świadczenia przedemerytalne (zaświadczenie/odcinek ZUS/KRUS w załączeniu)

4. Świadczenia z pomocy społecznej, nie wliczając jednorazowego pieniężnego 
świadczenia socjalnego (zaświadczenie w załączeniu)

5. Dodatek mieszkaniowy (zaświadczenie w załączeniu)
6. Alimenty, zaliczka alimentacyjna (zaświadczenie z MGOPS, wyrok)
7. Zasiłek dla bezrobotnych (zaświadczenie z PUP w załączeniu)
8. Dochody z gospodarstwa rolnego- przyjmuje się, ze z 1 ha przelicz. Uzyskuje się 

dochód miesięczny w wysokości 250 zł  (w załączeniu zaświadczenie o 
posiadanej powierzchni gosp. rolnego)

9. Dochody z działalności gospodarczej (zaświadcz. urzędu skarbowego lub ZUS)
10. Inne dochody nie opodatkowane (np. z prac dorywczych)
11. Dochód rodziny ogółem
VI: Oświadczenie o miesięcznych wydatkach ponoszonych przez członków rodziny (osoby 
wymienione w punkcie IV):
1. Wydatki -kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób (zaświadczenie w 

załączeniu)
VII: Oświadczam, iż miesięczny dochód netto na członka rodziny   wynosi ........................... złotych 
( kryterium dochodowe wynosi   456 zł netto )
VIII Inne otrzymane stypendia o charakterze socjalnym.
Czy uczeń otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych? (jeżeli tak 
wskazać jakie oraz kwotę otrzymanego stypendium; jeżeli nie –wpisać „nie otrzymuję”. Należy 
dołączyć decyzję o udzieleniu 
stypendium. ...............................................................................................
IXI. Wnoszę o przyznanie:
1. Stypendium szkolnego
□ całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,
□ pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,
□ całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 
zamieszkania.
2. Uzasadnienie wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Ja, niżej podpisany/a, uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 i 2 Kodeksu 
Karnego za składanie fałszywych zeznań lub zatajenie prawdy, zagrożonych karą pozbawienia wolności 
do lat 3, oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą. Zapoznałem/am się z warunkami 
uprawniającymi do korzystania ze stypendium szkolnego, nie pobieram innego stypendium o charakterze 
socjalnym ze środków publicznych. Zobowiązuję się niezwłocznie informować Burmistrza Miasta 
Mikołajki o zmianie lub ustaniu przyczyn będących podstawą przyznania stypendium a także o fakcie 
zaprzestania nauki przez ucznia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, dla celów 
związanych z przyznaniem pomocy socjalnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

............................................. .................................................
     (miejscowość, data)

                                              (podpis wnioskodawcy)
Załączone do wniosku dokumenty:



1) ......................................................................................................................................
2) ......................................................................................................................................
3) .......................................................................................................................................
4) .......................................................................................................................................
5) .......................................................................................................................................
6) ........................................................................................................................................

Potwierdzenie dyrektora szkoły
Potwierdzam, że w/w jest uczniem/słuchaczem /wychowankiem
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

(nazwa, adres placówki, klasa/ rok szkolny)

Uwaga:  proszę o opinię i propozycję   w sprawie pomocy uczniowi (np. dopłata do zajęć 
organizowanych w szkole, czy  pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, itp.)
…...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

...........................................           ...............................................
      (miejscowość, data)     (pieczątka i podpis dyrektora/ wychowawcy, )

Informacja

Dochód rodziny ustala się na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o  
pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)
1. 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.
2. Do dochodu ustalonego w myśl ust. 1 nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego 
oraz wartości w naturze.
3. 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  prowadził  działalność,  a  jeżeli  nie  prowadził 
działalności, dochód ustala się w oparciu o oświadczenie tej osoby;
2) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez  osoby fizyczne – za dochód  przyjmuje  się  zadeklarowaną podstawę wymiaru 
składek  na  ubezpieczenia  społeczne,  a  jeżeli  z  tytułu  prowadzenia  tej  działalności  nie  istnieje  obowiązek 
ubezpieczenia  społecznego,  przyjmuje  się  kwotę  najniższej  podstawy  wymiaru  składek  na  ubezpieczenia 
społeczne.
4. 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. 3 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.
5.  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 za okresy, o których mowa 
w ust. 3 pkt. 1, zawierającego informację o wysokości:
1) przychodu;
2) kosztów uzyskania przychodu;
3) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;
4) dochodów z innych niż działalność gospodarcza źródeł – w przypadkach, o których mowa w ust.4;
5) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;
6) należnych zaliczek na podatek dochodowy lub należnego podatku;
7)  odliczonych  od  podatku  składek  na  ubezpieczenie  zdrowotne  związanych z  prowadzeniem pozarolniczej 
działalności gospodarczej.
6. 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.
7. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości  250 zł
8. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.
9. Do dochodu wlicza się również dochód:

- z pracy dorywczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku – na obowiązujących 
drukach;

- z tytułu dodatku mieszkaniowego;
- z tytułu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego;
- z tytułu świadczeń rodzinnych.


	Informacja

