STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2022/2023
Referat Oświaty Urzędu Gminy w Szczercowie informuje, iż wnioski o przyznanie stypendium
szkolnego na rok szkolny 2022/2023 należy składać w okresie od 01.09.2022 r. do 15.09.2022 r.
w siedzibie Referatu Oświaty Urzędu Gminy w Szczercowie, ul. Rzeczna 7, 97-420 Szczerców, od
poniedziałku do piątku, w godz. od 7:30 do 15:30; tel. 44 631 80 77 wew. 105
Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskany dochód netto w rodzinie ucznia za
miesiąc sierpień 2022 r.
W przypadku uzyskania dochodu jednorazowego w ciągu 12 m-cy poprzedzających miesiąc złożenia
wniosku w wysokości przekraczającej kwotę 3.000,00 zł należy przedłożyć dokument to
potwierdzający.
Komu przysługuje pomoc?
Pomoc udzielana jest uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Szczerców. Pomoc materialna jest
udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania
barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej ucznia.
Pomoc materialna przysługuje:
• uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży
i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu
ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
• wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom
i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży
upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
• uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży
i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym nie przysługują dzieciom objętym rocznym
obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.
Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium
szkolne nie może być większa niż 600,00 zł, (art. 8, art. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268)
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na dany rok szkolny uczniom uprawnionym do ubiegania
się o stypendium szkolne, składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku
słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.
Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:
• zaświadczenie z zakładu pracy albo oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu netto,
• zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości osiągniętego dochodu netto uzyskanego na
podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło,
• dowód otrzymania renty lub emerytury,
• osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy lub
oświadczenie o pozostawaniu bezrobotnym i o wysokości pobieranego zasiłku, osoby
niezarejestrowane w Urzędzie Pracy przedkładają oświadczenie o nie zarejestrowaniu
w Urzędzie Pracy,
• zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego o wysokości dochodu
osiąganego z prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych
w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych zawierającego informacje:
przychodu, kosztów uzyskania przychodu, różnicy pomiędzy przychodem, a kosztami jego

•

•
•

•

uzyskania, o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki
na ubezpieczenie zdrowotne oraz składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe i chorobowe,
oświadczenie o wysokości dochodu osiąganego z prowadzonej działalności opodatkowanej na
zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz
zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie
opodatkowania i dowód opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
oświadczenia o innych źródłach dochodu (np. praca zarobkowa za granicą, praca dorywcza,
jednorazowy dochód),
zaświadczenie urzędu gminy albo oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego
w hektarach przeliczeniowych, w przypadku rolników ubezpieczonych w KRUS do wniosku
należy dołączyć dokument potwierdzający opłacanie składek na Ubezpieczenie Społeczne
Rolników,
zaświadczenia lub oświadczenie o wysokości świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,

Forma załatwienia sprawy
W sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje się decyzje
administracyjne.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082),
2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268),
3. Uchwała Nr XXIV/252/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Szczerców (Dz. Urz.. Woj. Łódzkiego z 2017 r. poz. 284)

Załącznik:
• Uchwała Nr XXIV/252/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Szczerców – wzór wniosku o przyznanie świadczenia
pomocy materialnej o charakterze socjalnym jako załącznik do regulaminu.

Sporządziła: Daria Kałużna

Wnioski składa się w nieprzekraczalnym terminie: od 1 do 15 września
Stypendium szkolne przysługuje wyłącznie uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Szczerców,
znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów przypadających na
jednego członka w rodzinie, w szczególności gdy występują okoliczności: bezrobocie,
niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, rodzina niepełna, alkoholizm,
narkomania, brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, wystąpiło
zdarzenie losowe.
Każdy z członków rodziny, który posiada dochody, załącza do wniosku zaświadczenia albo
oświadczenie na potwierdzenie ich wysokości.
Oświadczenie powinno kończyć się deklaracją o następującej treści: „Jestem świadoma/y
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".
We wniosku należy wykazać 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 GOPS: 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 345 zł.
dokument potwierdzający opłacenie składki KRUS za sierpień
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.

Nie wlicza się do dochodu:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

zasiłku celowego;
dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
świadczenia, które przysługuje osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac społecznie
użytecznych;
pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) lub o charakterze
motywacyjnym (stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, stypendium Prezesa
Rady Ministrów, stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego), przyznawanej na podstawie ustawy o systemie oświaty;
świadczenia wychowawczego tzw. 500 + , przyznawanego na podstawie ustawy o pomocy
państwa w wychowaniu dzieci;
dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej;
świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007r.
o Karcie Polaka;
wartości świadczenia w naturze.
świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca
2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów
politycznych.

