
 

 

    

   

                OGÓLNE INFORMACJE  

         DOTYCZĄCE SKŁADANIA WNIOSKÓW  

            NA STYPENDIUM SZKOLNE  

          NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

          

Wnioski  na stypendium szkolne należy składać w Biurze Podawczym w Urzędzie Gminy Stara Kiszewa  
w dniach od 01-09-2022 r. do 15-09-2022 r.  

Dla każdego ucznia składa się odrębny wniosek. 

W roku szkolnym 2022/2023 obowiązują rachunki, faktury dokumentujące zakup: 

• podręczników – od czerwca 2022 r. 

• pozostałych materiałów szkolnych – od lipca 2022 r. - zgodnie z wykazem wydatków 
kwalifikowanych. 

Dochody dokumentuje się za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku czyli  za sierpień 2022 r. 

Miesięczna wysokość dochodu na jednego członka rodziny uprawniająca do stypendium szkolnego 
wynosi:  od 1 stycznia 2022 roku 600 zł netto na osobę. 

Do wniosku o udzielenie pomocy materialnej (w zależności od źródeł dochodu) załącza się: 

• Zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto uzyskanych w sierpniu 2022 r. 

• Decyzję o przyznaniu zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, zasiłku 
pielęgnacyjnego, zasiłku okresowego, świadczenia pielęgnacyjnego, dodatku mieszkaniowego- 
decyzja obowiązująca w sierpniu 2022 r. ( nie uwzględniamy jednorazowego dodatku z tytułu 
rozpoczęcia roku szkolnego). 

Do dochodów nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia 
socjalnego, obiadów) oraz świadczenia wychowawczego wypłacanego przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej. 

• Nakaz płatniczy od podatku rolnego za 2022 r. (ksero) – przyjmuje się, że z 1 hektara   
przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości od 1 stycznia 2022 roku  345 zł. 

• Decyzja (ksero) przyznająca rentę, emeryturę bądź odcinek od renty, emerytury z miesiąca sierpnia 
2022 r. 

• W  przypadku osób bezrobotnych: 

- z prawem do zasiłku – decyzja (ksero) lub zaświadczenie z Urzędu Pracy o pobieraniu oraz 
wysokości zasiłku dla bezrobotnych, 

− bez prawa do zasiłku – decyzja (ksero) lub zaświadczenie u Urzędu Pracy stwierdzające 
zarejestrowanie w Urzędzie Pracy. 

Dokumentowanie dochodów z działalności gospodarczej: 

• Osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych zobowiązane 
są do przedstawienia zaświadczenia zawierającego informację o dochodzie wydanego przez 
naczelnika właściwego urzędu skarbowego . Jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się 
kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby. 

• Natomiast w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej ryczałtem od przychodów 
ewidencjonowanych lub kartą podatkową za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w 
oświadczeniu tej osoby. 

Dokumentowanie dochodu w formach ryczałtowych odbywa się na podstawie trzech dokumentów: 

1. Zaświadczenie – zawierające jedynie informację o formie opodatkowania – naczelnika właściwego 
urzędu skarbowego         

2. Dowód opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. 

3. Oświadczenia podatnika o wysokości dochodu. 



 

 

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE KOMPLETNEJ 
DOKUMENTACJI- WNIOSKI NIEKOMPLETNE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE 

Szczegółowych informacji w sprawie stypendium szkolnego można uzyskać w Biurze Obsługi Szkół w 
Starej Kiszewie: Tel.: 58-687-60-39. Druki wniosków na stypendium szkolne dostępne są w Biurze 
Podawczym w Urzędzie Gminy Stara Kiszewa oraz na stronie www.starakiszewa.pl 


