
Zasadv wvDelniania i skladania wniosku o stvDendium socialne
I

1.   Podstawa prawna:
•    Rozdzial 8a ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 roku o systemie o§wiaty (tekstjedn. Dz.U.2021,

poz.1915);
•    Uchwala Nr XXXI/351/05  Rady Miejskiej  w Zamo§ciu z  dnia 21  marca 2005  r.  w  sprawie

Regulaminu    udzielania    pomocy    materialnej    o    charakterze    socjalnym    dla    uczni6w
zamieszkalych  na  terenie  Miasta  Zamo§6  (tekst.  jedn.  Dziennik  Urz?dowy  Wojew6dztwa
Lubelskiego z 31  stycznia 2017 roku, poz. 484);

2.   Dla kogojest stypendium:
•    uczniowie  szk61  publicznych  i  niepublicznych,  dla  mlodziezy  i dla doroslych  -do czasu

ukohczenia ksztalcenia, nie dfuzej jednak niz do ukohczenia 24 roku dycia;
•    wychowankowie    publicznych    i    niepublicznych    o§rodk6w    umozliwiajacych    dzieciom

i    mlodziezy,    o    kt6rych    mowa   w    art.    16    ust.    7,    a    takze    dzieciom    i    mlodziezy
z upo§ledzeniem umyslowym z niepeinosprawno§ciami sprz?Zonymi realizacj? odpowiednio
obowiqzku szkolnego i obowiazku nauki -do czasu ukohczenia realizacji obowiazku nauki;

3.   Warunki otrzymania stypendium szkolnego:
•    zamieszkiwanie na terenie Miasta zamos6;
•    miesieczny doch6d na osobe w rodzinie nie wiekszy niz 600 zl netto;
•    ucz?szczanie do szkoly lub o§rodka;
•    Termin i miejsce skladania wniosku: od 1 do 15 wrzesnia;

o    wniosek     w     przypadku     uczni6w     ucz?szczajacych     do     szk6l     prowadzonych
przez Miasto Zamo§6 skladany jest do szkoly, do kt6rej ucz?szcza uczeh;

o    wniosek w przypadku  uczni6w  innych  szk6I publicznych,  szk61 niepublicznych  oraz
uczni6w ucz?szczajacych do szk6l poza Zamo§ciem nalezy zlozy6 w Biurze Obshigi
Interesanta Urz?du Miasta Zamo§6 lub przesla6 pocztq;

4.   Po  rozpatrzeniu  wniosku  zostanie  wydana  decyzja,  w  kt6rej  w  przypadku  pozytywnego
rozpatrzenia   zawarte   beda   szczeg6Iowe   zapisy   dotyczace   sposobu   i   terminu   wyplaty
Swiadczenia.

5.   Szczeg6ly dotyczace mozliwej  formy przyznanego stypendium oraz jego wysokos6 zawarte
sa   w   Regulaminie   udzielania   pomocy   materialnej   o   charakterze   socjalnym   dla   uczni6w
zamieszkalych na terenie Miasta Zamo§6.

6.   Zasady obliczania dochodu uprawniajacego do otrzymania stypendium:
•    za  doch6d  miesi?czny  na  osob?  w  rodzinie  przyjmuje  doch6d  rodziny  podzielony  przez

liczb? os6b w rodzinie;
•    jako    rodzine    przyjmuje    sis    osoby    spokrewnione    lub    niespokrewnione    pozostajace

w fcktycznym zwiapku, wsp6lnie zamieszkujace i gospodarujace;
•     doch6d  obliczany jest zgodnie  z  art.  8  ust.  3-13  ustawy  z  dnia  12  marca 2004  r.  o pomocy

spolecznej.     Za     doch6d     uwaza     si?     sum?     miesi?cznych     przychod6w     zmiesiaca
poprzedzajacego  zlozenie  wniosku  lub  w  przypadku  utraty  dochodu  z miesiaca,  w  kt6rym
wniosek zostal zlozony, bez wzgl?du na tytul i Zr6dlo ich uzyskania;

•    przyjmuje    si?,    Ze    z    1     ha    przeliczeniowego    uzyskuje    sic    doch6d    miesieczny
w wysokosci  345  zl.  Od  dochodu  odlicza  si?  kwot?  miesi?czna  skladek KRUS  oplacanych
tylko za wla§ciciela gospodarstwa;

•    od dochodu odlicza sis kwot? aliment6w §wiadczonych na rzecz innych os6b;
•    dodochodu niewlicza sie:

o   jednorazowego pieni?Znego §wiadczenia socjalnego;
o    zasilku celowego (na zakup lek6w, opafu, Zywno§ci, itp.);
o    pomocy  materialnej   majacej   charakter   socjalny   albo   motywacyjny,   przyznawanej

na podstawie przepis6w o systemie oswiaty;
o    wartosci §wiadczenia w naturze (np. za dzierzaw? pola);



o    Swiadczenia     przyshigujqcego     osobie     bezrobotnej      na     podstawie     przepis6w
o   promocji   zatrudnienia   i   instytucjach   rynku  pracy   z  tytufu   wykonywania  prac
spolecznie uzytecznych;

o    dochodu z powierzchni uzytk6w rolnych ponizej  1 ha przeliczeniowego;
o    §wiadczenia  wychowawczego,  o  kt6rym  mowa  w  ustawie  z  dnia  111utego  2016  r.

o pomocy pahstwa w wychowywaniu dzieci tzw. 500+;
o    dodatku  wychowawczego,  o  kt6rym  mowa  w  ustawie  z  dnia  9  czerwca  2011   r.

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast?pczej;
o    §wiadczenia pieni?inego,  o  kt6rym  mowa w  art.  8a ust.  1  ustawy  z  dnia  7  wrzesnia

2007 r. o Karcie Polaka;
•    W I)rzv|)adku os6b prowadzacvch dzialalnos6 gos|)odarcza:

o    opodatkowana podatkiem dochodowym od os6b fizycznych na zasadach og6Inych -
za doch6d przyjmuje si? przych6d z tej  dzialalnosci pomniejszony o koszty uzyskania
przychodu,   obciazenie   podatkiem  naleinym   okreslonym   w przepisach   o  podatku
dochodowym    od    os6b     fizycznych    i    skladkami    naubezpieczenie    zdrowotne
okre§lonymi    w   przepisach    o    §wiadczeniach    opieki    zdrowotnej    finansowanych
ze §rodk6w publicznych,  zwiqzane z prowadzeniem tej  dzialalnosci  oraz odliczonymi
od   dochodu   skladkami   na   ubezpieczenia   spoleczne   niezaliczonymi   do   koszt6w
uzyskania przychod6w, okre§lonymi w odr?bnych przepisach, z tym Ze doch6d ustala
si?,   dzielac   kwot?   dochodu   z dzialalno§ci   gospodarczej   wykazanego   w  zeznaniu
podatkowym   zlozonym   zapoprzedni   rok   kalendarzowy   przez   liczb?   miesi?cy,
w kt6rych   podatnik   prowadzil   dzialalno§6,    a   jezeli   nie   prowadzil   dzialalno§ci,
za doch6d przyjmuje sis kwot? zadeklarowana w o§wiadczeniu tej  osoby. Doch6d ten
ustala si? na podstawie zaswiadczenia z Urz?du Skarbowego o formie opodatkowania
oraz  dochodzie  z  tytufu  dzialalno§ci  gospodarczej  za  ostatni  zamkni?ty  rok  ajesli
rozpocz?cie   dzialalnosci   nastapilo  w  roku  ubiegania  si?   o   stypendium  w oparciu
o o§wiadczenie wnioskodawcy;

•    opodatkowana    na    zasadach    okreslonych    w    przepisach    o    zryczaltowanym    podatku
dochodowym   (karta   podatkowa   i   ryczalt   ewidencjonowany)   -   za  doch6d  przyjmuje
si?      kwot?      zadeklarowana      w      o§wiadczeniu      tej      osoby.      Doch6d      ten      ustala
si?    na    podstawie    za§wiadczenia    z    Urz?du    Skarbowego    o    formie    opodatkowania,
oswiadczenia wnioskodawcy  o  kwocie  dochodu  oraz  dowodu  oplacenia naleinych  skladek
do ZUS;

•    w przypadku uzyskania jednorazowo dochodu naleznego za dany okres, kwot? tego dochodu
uwzgl?dnia si? w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za kt6ry uzyskano ten doch6d;
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Stypendium  moga  otrzyma6  uczniowie  z  Ukrainy,  ale  tyko  ci.  kt6rvch  |iobvt  na  terytorium

E:-.SEo`itej.::nisvhi:iefi:Z::w:nx.#Etael:y::.p.::;t:wineaaT;#.s:iulmus:::oyop:#
`Art.   2  ust.   1.  Je2eli  obywatel  Ukrainy,   o   ke6rym  mowa  w   art.   1   ust.   1,   D_r_Iybvl  leqalnie  nat=#;;af:g:s.ok;:p:oaif_k£:.',ey4;,dedf;kf,oar2r,4uu,;tzeuagz;:2;;2;,oer%aoan##
18 miesiecy liczac od dnia 24 lutego 2022 r_."

Warunki  uprawniajace  do  otrzymania  wsparcia  sa te  same  co  okreslone  w  regulaminie  udzielania
pomocy materialnej  o charakterze socjalnym dla uczni6w zamieszkalych na terenie Miasta Zamo§C



(zalacznik do uchwaly nr XXXI/351/05  Rady Miejskiej w Zamo§ciu   z dnia 21  marca 2005 r -tekst
jedn. Dziennik  Urz?dowy Wojew6dztwa Lubelskiego z 31  stycznia 2017 roku, poz. 484):

- doch6d na czlonka rodziny nie wyzszy niz 600 zl netto,
- ucz?szczanie dziecka do szkoly
- zgloszenie pobytu na terenie Miasta Zamos6
-stypendium przysluguje uczniowi nie dluzej niz do ukohczenia 24 roku Zycia.

W    przypadku    dochod6w    brane    pod    uwag?    sa    tylko    dochody    otrzymywane    na    terenie
Rzeczypospolitej  Polskiej  i przez czlonk6w rodziny przebywajacych w Polsce  a rodzaj  dochod6w
i spos6b obliczania dochodu jest identyczny jak przy stypendiach dla uczni6w polskich.

Wniosek musi bv6 wvDelnionv w iezvku Dolskim.

UWAGI:

1.   wniosek w przypadku ucznia pelnoletniego podpisuje uczeh;
2.   w  przypadku  uczeszczania  ucznia  do  szkoly  niepublicznej  lub  publicznej  prowadzonej

przez  inny  podmiot  niz  Miasto  Zamo§6,  do  wniosku  nalezy  dolaczy6  zaswiadczenie
o uczeszczaniu ucznia do danej szkoly;

3.   wniosek nalezy wypelni6 czyte]nie; kazdv punkt wniosku nalezv uzupelni6/zaznaczv6:
4.   w  przypadku  zmiany  szkoly   przez  ucznia  tub  zmiany  adresu  zamieszkania   nalezy

zglosi6 ten fakt w formie pisemnej;
5.   stypendium  przyznawane  jest  w  formie  refundacji  co  oznacza,  Ze  bedzie  wyplacone

na podstawie   przedlozonych   rachunk6w   tub   faktur   do   og6lnei   kwotv   stvpendium
okres]onei   w   decvzii.   dlatego   dokonuiac   zakup6w   na   nowv   rok   szkolny   nale2v
romadzi¢ ww. dokumen
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