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UWAGA! 
Do wniosku o dofinansowanie w ramach programu „UCZEŃ NA WSI” należy dołączyć następujące 
dokumenty: 

1. Ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ( ważne na 
dzień składania wniosku i podpisywania umowy),

2. Kopię odpisu skróconego aktu urodzenia ucznia, 
3. Zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki przez członków rodziny
4. Kserokopia dokumentu o ustanowieniu opieki prawnej nad podopiecznym – dotyczy 

Wnioskodawców, będących opiekunami prawnymi ucznia,
5. Oświadczenie Wnioskodawcy o dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny 

pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym, którego wzór stanowi załącznik do 
formularza wniosku o dofinansowanie(załącznik nr 1),

6. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego wszystkich pełnoletnich członków rodziny uwzględnionych 
na wniosku, stwierdzające wysokość dochodów (lub ich brak) podlegających opodatkowaniu 
podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych w 2007r. Zaświadczenie musi 
zawierać kwoty: dochodu, należnego podatku, składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych 
od dochodu, składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku. Zaświadczenia 
powinny również zawierać informację czy dana osoba prowadziła w 2007r. działalność 
gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, 

7. Oświadczenia o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym wszystkich 
pełnoletnich członków rodziny uwzględnionych na wniosku (załącznik nr 2),

8. W przypadku osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku 
dochodowym – oświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu, wraz z zaświadczeniem z 
Urzędu Skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za 2007r. 
lub decyzje ustalające wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej 
(załącznik nr 3), 

9. Kopie decyzji właściwego organu o przyznaniu emerytury/renty,
10. Zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w 2007r. (lub jego braku dla 

rodzin zamieszkujących tereny rolne) wyrażonej w hektarach przeliczeniowych dla wszystkich 
pełnoletnich członków rodziny, 

11. Kopie odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu 
protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub kopię odpisu zatwierdzonej przez 
sąd ugody zawartej przed mediatorem, 

12. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów 
w 2007r. oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji 
alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w przypadku uzyskania alimentów 
niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem, 

13. Oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów w 2007r. oraz zaświadczenie komornika o 
wysokości otrzymanych alimentów gdy jest prowadzona egzekucja komornicza, w przypadku 
uzyskania alimentów wyższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej lub ugodzie przed 
mediatorem 

14. Zaświadczenie z Urzędu Pracy, potwierdzające posiadanie statusu osoby bezrobotnej albo 
pisemne oświadczenie o braku zatrudnienia, braku osiągania jakichkolwiek dochodów i braku 
rejestracji w powiatowym urzędzie pracy jako osoby bezrobotnej, 

15. Zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu oraz wysokości osiąganego dochodu NETTO, 
16. Aktualne poświadczenie zameldowania ucznia wraz z wykazem współmieszkańców, 
17. Oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie danych osobowych (załącznik nr 4)


