Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego, którego kryterium dochodowe
wynosi 528 zł netto na osobę należy dostarczyć następujące dokumenty:
Dochody netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (tj. z sierpnia), a w przypadku dochodu
utraconego, z miesiąca złożenia wniosku (tj. z września), jak niżej:
•wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia;
•emerytura, renta, świadczenie przedemerytalne, zasiłek rehabilitacyjny, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński;
•świadczenia otrzymywane z OPS: zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek okresowy, zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne,
specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, zasiłek rodzinny i dodatki
do niego np. z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu wychowania
dziecka w rodzinie wielodzietnej, z tytułu samotnego wychowania dziecka, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego, świadczenie rodzicielskie;
•alimenty otrzymywane oraz alimenty świadczone na rzecz innych osób;
•dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny;
•zasiłek dla bezrobotnych lub inne świadczenia otrzymywane z Powiatowego Urzędu Pracy;
Osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy przedstawia do wglądu decyzję orzekającą o uznaniu
za osobę bezrobotną i przyznaniu bądź odmowie prawa do zasiłku, dokument potwierdzający pobieranie innego
świadczenia z PUP (np. stażowe, stypendium).
Osoba bezrobotna nie zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy załącza własnoręczne oświadczenie, w którym
potwierdza że nie jest zarejestrowana w PUP;
•zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych użytków rolnych wyrażonej w hektarach przeliczeniowych (w
przypadku posiadania użytków o powierzchni od 1 ha przeliczeniowego i powyżej).
Dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308 zł.
•dokument potwierdzający opłacenie składki KRUS za sierpień 2020r.
•dokument potwierdzający korzystanie przez ucznia z innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków
publicznych;
•pisemne oświadczenie o dochodach uzyskanych z innych źródeł niż powyższe, np. z prac dorywczych, wynajmu
mieszkania lokatorom, dzierżawy;
•w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób
fizycznych, wysokość dochodu z tej działalności ustalana jest na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika
właściwego urzędu skarbowego. Zaświadczenie powinno zawierać informacje określone w art.8 ust. 7 ustawy o
pomocy społecznej.
Za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, podatek należny,
składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Dochód ustala się dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej,
wykazanego w zeznaniu podatkowym za poprzedni rok kalendarzowy, przez liczbę miesięcy prowadzonej działalności.
W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w
przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
dochód stanowi kwota zadeklarowana przez osobę w pisemnym oświadczeniu. Do wniosku załącza się zaświadczenie
wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz
potwierdzenie opłacenia składek w ZUS.
Wykazane dochody należy pomniejszyć o:
•podatek dochodowy od osób fizycznych;
•składki na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia społeczne;
•alimenty świadczone na rzecz innych osób.

