E-02-02

OBJAŚNIENIA
do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego
dla ucznia mieszkającego w Koszalinie
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty
dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,
pomniejszoną o:
1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, zasiłku celowego, pomocy materialnej mającej
charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty, wartości świadczeń w naturze,
świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

Oznacza to, że każdy inny dochód nie wymieniony powyżej jest wliczany do dochodu uprawniającego do
przyznania stypendium szkolnego.
Aby otrzymać stypendium, dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 456 zł w miesiącu
poprzedzającym złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu – w miesiącu złożenia wniosku.
I.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty potwierdzające uprawnienia ucznia do stypendium:
Dokumenty potwierdzające status ucznia i miejsce zamieszkania
1) potwierdzenie zamieszkania na terenie Koszalina w przypadku, gdy adres wskazany w pkt 6-8 wniosku nie jest miejscem stałego
lub czasowego zameldowania, tj. w sytuacji braku meldunku w Koszalinie - kopię umowy najmu, oświadczenie administratora
lokalu/budynku, itp.;
2) zaświadczenie ze szkoły potwierdzające status ucznia – w przypadku uczniów szkół, które nie są prowadzone przez Miasto
Koszalin, np. szkół niepublicznych, szkół artystycznych, szkół spoza Koszalina, itp.;
Dokumenty potwierdzające dochód rodziny
3) Oświadczenie o:

o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych wypłacanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej (nie dotyczy np.
świadczeń rodzinnych, dodatków alimentacyjnych, zaliczki alimentacyjnej), zawierającego kwotę dochodu stanowiącą
podstawę przyznania świadczeń;
lub

o wysokości dochodów według wzoru stanowiącego załącznik do wniosku;
Dokumenty potwierdzające dochód w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej
4) w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach
o podatku dochodowym od osób fizycznych do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości
dochodu uzyskanego w roku poprzednim zawierającego informację o wysokości: przychodu; kosztów uzyskania przychodu;
różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania; dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza
w przypadkach, gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie
z małżonkiem; odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne; należnego podatku; odliczonych od podatku
składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej;
5) w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej na zasadach określonych w przepisach
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne do wniosku należy
dołączyć zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opodatkowania oraz dowód opłacenia składek w ZUS.
Uwaga!
Ubiegając się o stypendium szkolne nie ma już obowiązku dołączania zaświadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
oraz innych dokumentów, które nie są wymienione wyżej.

II.

Miejsce składania wniosków.
1.
2.
3.

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne tylko na jedno dziecko w rodzinie, wniosek składa się w szkole, do której
uczęszcza uczeń, jeśli jest to szkoła prowadzona przez Miasto Koszalin.
W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne na więcej niż jedno dziecko w rodzinie, wnioski na każde z dzieci składa się
w szkole prowadzonej przez Miasto Koszalin, do której uczęszcza najmłodsze dziecko. W tej sytuacji dokumenty potwierdzające
dochody rodziny składa się w jednym egzemplarzu i dołącza do wniosku najmłodszego ucznia.
W przypadku uczniów szkół, które nie są prowadzone przez Gminę Miasto Koszalin (m.in. szkoły niepubliczne, szkoły spoza
Koszalina), a w skład Ich rodziny nie wchodzą inni uczniowie ubiegający się o stypendium szkolne, wniosek składa się w Wydziale
Edukacji Urzędu Miejskiego w Koszalinie przy ul. Mickiewicza 26.
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w wyżej wymienionych miejscach do 15 września,
a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb
społecznych - do dnia 15 października. Złożenie wniosku po tych terminach wymaga uzasadnienia przyczyn tej sytuacji.

III. Wysokość stypendium szkolnego wynosi:
-

jeżeli dochód na osobę w rodzinie jest niższy niż 50% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tzn. nie przekracza
228,00 zł, stypendium szkolne ustala się w wysokości miesięcznej od 84,80 zł do 212,00 zł
jeżeli dochód na osobę w rodzinie wynosi od 50% do 100% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tzn. od 228,00
zł do 456,00 zł, stypendium szkolne ustala się w wysokości miesięcznej od 84,80 do 148,40 zł .

Uczeń otrzymujący inne stypendia socjalne, może ubiegać się o stypendium szkolne pod warunkiem, że w ciągu roku uczeń łącznie nie
otrzyma więcej niż 2 120,00 zł pomocy stypendialnej, a słuchacz 1 908,00 zł.

IV. Wyciąg z ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 roku Nr 64, poz. 593, z późn. zm.)
Art. 8. (…) 3. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku
utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,
pomniejszoną o:
1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz
ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

1)
2)
3)
4)
5)

4. Do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 nie wlicza się:
jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
zasiłku celowego;
pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
wartości świadczenia w naturze;
świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu
wykonywania prac społecznie użytecznych.

5. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:
1) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób
fizycznych - za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem
należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne
określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej
działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów,
określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w
zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a
jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;
2) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.
6. W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem,
przez podatek należny, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód
podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich
dochodów.
7. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach
określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika
właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości:
1) przychodu;
2) kosztów uzyskania przychodu;
3) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;
4) dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach, o których mowa w ust. 6;
5) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;
6) należnego podatku;
7) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.
8. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych
w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie
zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na
podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
9. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 250 zł.
10. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.
11. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia
z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:
1) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
2) kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie
- kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został
wypłacony.
12. W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby
lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.
13. W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego
Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.

