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1. Podstałva pral\,na:
. Rozdział 8a ustawy z dnia 7 wtzenia 1991 roku o systemie ośr.viaty (tekst jedn.

Dz.U .20I 6, poz. 1943 z póżn.zm.);
. Uchwała Nr XXXI/351/05 Rady Miejskiej w Zanrościu z dnia 21 marca 2005 r.

w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o chalakterze socjalnyrn
dla uczniórv zamieszkałych na terenie Miasta Zanośc (tekst. jedn. Dzienrrik
Urzędorvy Województwa Lubelskiego z 3 I stycztlia 2017 roklt, poz. 484);

2. Osoby uprarvnione do otrzymania stypendium i zasilku szkolnego:
o uczniowie szkoł publicznyclr i niepublicznyclr o uprawnieniach szkół publicznl,ch

dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłuzej jednak
niz do ukończenia 24 roku życia;

. lĘ,chowankowie publicznyclr i niepublicznych ośrodków umozliwiających dziecionr
t młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 , a także dzieciorrr i młodzieży
z upośledzenienr umysłowym z niepełnosprawrrościami sprzęzol1ymi realizację
odpowiedrrio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia
r ealizacji obowiązku nauki ;

o uczniorł,ie szkół rriepublicznych nieposiadających uprawrrień szkoł publiczriych
dla młodzieży t dla dorosłych - do czasu ukoriczenia realizacji obowiązku nauki.

3. Warunki otrzymania stypendium szkolnego:
. zarnieszkiwanie na terenie Miasta zamośc;
o miesięczrry doclrod na osobę w rodzinie nie lviększy niz 5I4 zł netto;
. tlczęszczarrie do szkoły lub ośrodka;

4. Warunki otrzymania zasilku szkolnego:
o zamieszkiwanie na terenie Miasta zamośc;
. uezęszczanie do szkoły lub ośrodka;
r wystąpienię zdarzenia losowego w rodzinie ucznia rnającego przejściowo wpływ

na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia,.

5. Zasady obliczania dochodu uprarvniającego do otrzymania stypendium:
. za dochod nriesięczny na osobę w rodzinie przl,jmuje dochód rodziny podzielony

przezliczbę osób r.v rodzinie;
o jako rodzinę przyjmuje się osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające

w faktyczrrym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące;
o dochód obliczany jest zgodrrię z aft.8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r,

o pomocy społecznej (tekst. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z poźn.zm.'). Za dochod
uważa się sumę rniesięcznych przychodórv z nriesiąca poprzedzającego złożenie
wniosku lub w przypadku utraty doclrodu z lniesiąca, w którym wniosek został
złożony,bez względu na tytuł l żrodło iclr uzyskania;

r od dochodu odlicza si.ę kwotę alimentów świadczonych na Izecz lnnych osób;
. do doclrodu ustalonego zgodnie z ust. 3 nie rvlicza się:

o jednorazowego pienięznego świadczeniasocjalnego;
o zasiłku celowego ( na zakup leków, opału, żywności, itp.);
o pomocy materialnej nrającej charakter socjalrry albo rnotywacyjny,

przyznawarrej na podstawie przepisów o systenrie oświaty;
o waltości świadczenia w naturze (np, za dzierżawę pola);
o świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynkrr pracy z tltułu wykonywania prac

sp ołecznie użyteczny ch;
o dochodu z powierzchni uzytków rolnych poniżej 7 ha przeltczeniorvego,
o świadczenia wyclrowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 ltrtego

ż016 r. o polllocy państwa w wyclrowywaniu dzieci (Dz. U.2016, poz. 195)

tzrr,. 500+;
o dodatku wychowawczego) o któryrrr nowa w ustar.vie z dnia 9 czerwca 20l 1 r.

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z2016 r. poz, 575);



7.

o świadczenia pienięznego, o któryrn mowa w art, 8a ust. 1 ustawy
zdnia7 września2007 r, o Karcie Polaka (Dz,lJ. z2014 r. poz.1187);

o w przypadku osób prowadzących działalnośó gospodarczą:
o opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób ftzycznych

na zasadach ogólnych - za dochód przyjmuje się przychod z tej działalności
pomniejszorry o koszty uzyskania przychodu, obciązenie podatkiem naleznytrr
określonynr rv przepisaclr o podatku dochodorvyrn od osob ftzycznych
i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonyrni w przepisaclr
o śr,viadczerriach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
zwlązane z prowadzeniem tej działalrroścl oTaz odliczonynri od dochodu
składkami na ubezpieczenia społeczne ntęzaltczonymi do kosztów uzyskania
przyclrodów, określonymi w odrębrryclr przepisaclr. ztym ze dochód ustala się,
dzieląc krł,otę doclrodu z działalności gospodarczej lrl,kazanego r,v zeznanitl
podatkor.vy-m złożonym za poprzedni rok kalerrdarzow pruęz liczbę rrriesięcy.
w których podatnik prowadził działalność, a jeżelt rrie plowadził działalności,
za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w ośw,iadczeniu tej osoby.
Dochód ten ustala się na podstawie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego
o formie opodatkowania oraz dochodzie z tytułu działalności gospodarczej
za ostatni zamknięty rok a jeśli rozpoczęcie działalności nastąpiło lv roku
ubiegarria się o stypendium rv oparciu o oświadczetrie rvnioskodar,vcy;

. opodatkowaną na zasadach określorryclr w- przepisach o zr\,czałIowanym podatku
dochodowym (karta podatkorva i ryczalt ervidencjonorvany) - za dochod przl,jnrtrje
się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby. Dochod ten ustala
się na podstawie zaświadczenia z Urzędu Skarborvego o formie opodatkowania,
oświadczenia wrrioskodawcy o kwocie dochodu oraz dowodu opłacenia naleznych
składek do ZUS;

o przyjnuje się, że z 1 ha przeltczeniowego uzyskuje się doclrod niesięczny
w wysokości 288 zł. Od doclrodu odllcza się krvotę nriesięczną składek KRUS
opłacanych tylko za właściciela gospodarstwa;

. w przypadku uzyskania jednorazowo dochodu naleznego za dany okres, kwotę tego
doclrodu uwzględnia się rł, dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za ktory
uzyskano ten dochod;

Terminy i miejsce składania rvnioskórv o sĘpendium lub zasiłek szkolny:
. §łpendium szkolne: od 1-15 września;

o wniosek w przypadku uczniów uczęszczających do szkoł prowadzorrych
przez Miasto Zamośc składany jest do szkoły, do której Llczęszczauczeń,.

o wniosek w przypadku uczniów innych szkół publicznyclr, szkół
rriepublicznych oraz uczniów uczęszczającl,ch do szkoł poza Zamościenr
na|eży złożyc w Urzędzte Miasta Zamośc;

o zasilek szkolny: w terminie dwóch miesięcy od rłystąpieniazdarzenia losowego;
o wniosek w przypadku wszystkiclr uczniów należy złożyc w Urzędzie Miasta

Zamośc;
Po rozpatrzeniu rvniosku zostanie rvydana decyzja, \y której \1, przypadku
pozytyrvnego rozpatrzenia zawarte będą szczegółorve zapisy dotyczące sposobu
i terminu rvypłaty śrviadczenia.
SzczegóĘ doĘczące możlilvej formy przyznanego sĘpendium oraz jego łvysokoŚĆ
zalvarte §ą rv Regulaminie udzielania pomocy naterialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Zamośc.


