
Informacja
dotycząca przysługującej uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Dobra pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym ( stypendium szkolne, zasiłek szkolny)

Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2004r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 281, poz. 2781) – od dnia 1 stycznia 

2005r. uczniowie mają prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym tj. stypendium 

szkolnego i zasiłku szkolnego. Świadczenia te przyznaje Wójt Gminy właściwej ze względu na 

miejsce zamieszkania ucznia. 

1. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, 

umożliwienia  pokonywania  barier  dostępu  do  edukacji  wynikających  z  trudnej  sytuacji 

materialnej ucznia.

2. Pomoc materialna przysługuje:

- uczniom  szkół  publicznych  i  niepublicznych  o  uprawnieniach  szkół  publicznych  dla 

młodzieży  i  dla  dorosłych  oraz  słuchaczom  publicznych  kolegiów  nauczycielskich, 

nauczycielskich kolegiów języków obcych i 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;

- słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich  i  nauczycielskich  kolegiów języków 

obcych -  do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku 

życia;

3. Rodzaj pomocy materialnej i kryteria wymagane przy ubieganiu się w celu jej uzyskania:

- pomoc materialna ma charakter socjalny. Świadczeniami o charakterze socjalnym są:

1) stypendium szkolne

2) zasiłek szkolny
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1) stypendium szkolne 

- może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji  materialnej,  wynikającej z niskich 

dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, 

niepełnosprawność,  ciężka  lub  długotrwała  choroba,  wielodzietność,  brak  umiejętności 

wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy 

rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe,  jeżeli miesięczna wysokość dochodu 

netto na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty 316 złotych,

- może być udzielone w jednej lub kilku formach, tj. całkowitego lub częściowego pokrycia 

kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza 

zajęcia  realizowane  w  szkole  w  ramach  planu  nauczania,  a  także  udziału  w  zajęciach 

edukacyjnych realizowanych poza szkołą (m. innymi: językowych, sportowych, muzycznych) 

- pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, 

książek i innych pomocy naukowych, 

- całkowitego  lub  częściowego  pokrycia  kosztów  związanych  z  pobieraniem  nauki  poza 

miejscem  zamieszkania  (dotyczy  uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych  oraz  słuchaczy 

kolegiów).

Wyjątkowo  także  świadczenia  pieniężnego,  jeżeli  Wójt  Gminy  uzna,  że  udzielenie  stypendium

w w/w formach nie jest możliwe, lub nie jest celowe.

2) zasiłek szkolny 

-  może  być  przyznany  uczniowi  znajdującemu  się  przejściowo  w  trudnej  sytuacji  materialnej

z  powodu  zdarzenia  losowego.  Zasiłek  szkolny  może  być  przyznany  w  formie  świadczenia 

pieniężnego  na  pokrycie  wydatków związanych  z  procesem edukacyjnym lub  w  formie  pomocy 

rzeczowej  o  charakterze  edukacyjnym,  raz  lub kilka  razy w roku,  niezależnie  od otrzymywanego 

stypendium  szkolnego.  O  zasiłek  szkolny  można  ubiegać  się  w  terminie  nie  dłuższym  niż  dwa 

miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. 

4. Do wniosku (zaopiniowanego przez dyrektora szkoły) o przyznanie stypendium szkolnego należy 

dołączyć:

1) Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów,

Za  dochód  uważa  się  sumę  miesięcznych  przychodów  z  miesiąca  poprzedzającego  złożenie 

wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym 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 NFZ oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
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3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób;

Do  dochodu  ustalonego  w  myśl  ust.  2  nie  wlicza  się  jednorazowego  pieniężnego  świadczenia 

socjalnego,  wartość świadczeń w naturze,  świadczeń pomocy materialnej  o  charakterze socjalnym 

(stypendia  szkolne,  zasiłek  szkolny),  oraz  o  charakterze  motywacyjnym  (stypendium  za  wyniki

w  nauce  lub  za  osiągnięcia  sportowe,  stypendium Prezesa  Rady  Ministrów,  stypendium ministra 

właściwego  do  spraw  oświaty  i  wychowania,  stypendium ministra  właściwego  do  spraw  kultury

i ochrony dziedzictwa narodowego).

2)  Dokumenty potwierdzające otrzymywanie  innego stypendium o  charakterze socjalnym ze 

środków publicznych,

5. Dokumenty potwierdzające dochód:

1) W przypadku osób pracujących zawodowo:

- zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodu netto za miesiąc sierpień 2006 r.

2) W przypadku rodziny korzystającej ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

- zaświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy w miesiącu sierpniu 2006r.

3) W przypadku osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy:

- zaświadczenie o wysokości netto otrzymanego zasiłku dla bezrobotnych w miesiącu sierpniu

 2006r.  lub w przypadku osób bez prawa do zasiłku – zaświadczenie z PUP stwierdzające, że

 w miesiącu sierpniu 2006 osoba jest zarejestrowana bez prawa do zasiłku.

4)  W przypadku osób pobierających emeryturę lub rentę:

 – odcinek emerytury lub renty za miesiąc sierpień 2006 r. lub decyzja przyznająca takie świadczenie 

w  przypadku  braku  odcinka  świadczenia  lub  zaświadczenie  ZUS  o  wysokości  otrzymanego 

świadczenia w miesiącu sierpniu 2006 r.

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

i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu

w  Narodowym  Funduszu  Zdrowia,  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:

a) różnicę przychodów i kosztów ich uzyskania ustala się za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia 

wniosku  w  oparciu  o  wielkości  wykazane  w  deklaracjach  podatkowych  za  okresy

od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku oraz od początku 

roku do końca miesiąca poprzedzającego ten miesiąc; wysokość miesięcznego obciążenia podatkiem, 
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składkami  na  ubezpieczenie  zdrowotne  oraz  składkami  na  ubezpieczenia  społeczne przyjmuje  się

z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,

b) jeżeli podatnik wpłaca zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej, a także jeżeli nie 

złożył  deklaracji,  jego  dochód  ustala  się,  dzieląc  kwotę  dochodu  z  działalności  gospodarczej  za 

poprzedni  rok  kalendarzowy  przez  liczbę  miesięcy,  w  których  podatnik  prowadził  działalność,

a jeżeli nie prowadził działalności, dochód ustala się w oparciu o oświadczenie tej osoby;

2. opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym  

od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się zadeklarowaną 

podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, a jeżeli z tytułu prowadzenia tej działalności 

nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego, przyjmuje się kwotę najniższej podstawy wymiaru 

składek na ubezpieczenia społeczne.

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 za okresy, o których mowa w ust. 5 pkt 1, zawierającego informację o wysokości:
1) przychodu;

2) kosztów uzyskania przychodu;

3) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;

4) dochodów z innych niż działalność gospodarcza źródeł - w przypadkach, o których mowa w ust. 6;

5) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;

6) należnych zaliczek na podatek dochodowy lub 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) W przypadku pobierania zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, wychowawczych:

- Zaświadczenie o wysokości otrzymywanych zasiłków w miesiącu sierpniu 2006r. wydane 

przez : zakład pracy lub Ośrodek Pomocy Społecznej.

10) W przypadku otrzymywania dodatku mieszkaniowego: 
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- Zaświadczenie o wysokości otrzymanego dodatku w miesiącu sierpniu 2006r. wydane przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej.

11)  W  przypadku  otrzymywanych  alimentów:  dokument  potwierdzający  wysokość 

otrzymanych alimentów w miesiącu sierpniu 2006r.

12) W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego:

- aktualny nakaz płatniczy (tj. za 2006r.). Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się  

dochód miesięczny w wysokości 194 zł.

- jeżeli wnioskodawca w 2006 nie jest właścicielem gospodarstwa rolnego – należy złożyć 

stosowne  oświadczenie (druk oświadczenia do pobrania w ZOSP Dobra).

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego  i zasiłku szkolnego mogą złożyć:

- rodzice ucznia, wychowanka, słuchacza

- pełnoletni uczeń, wychowanek, słuchacz

- dyrektor  szkoły,  kolegium  nauczycielskiego,  nauczycielskiego  kolegium  języków  obcych, 

kolegium pracowników służb społecznych, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży 

upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym 

umysłowo  ze  sprzężonymi  niepełnosprawnościami  realizację  obowiązku  szkolnego

i obowiązku nauki

Wypełnione  wnioski  wraz  z  załącznikami  o  przyznanie  stypendium  szkolnego  na  okres  roku 

szkolnego  2006/2007  należy  składać  w  terminie  do  dnia  15  września  2006r,  a  w  przypadku 

słuchaczy  kolegiów  nauczycielskich,  nauczycielskich  kolegiów  języków  obcych  i  kolegiów 

pracowników  służb  społecznych  –  do  dnia  15  października  2006r.w  Zespole  Obsługi  Szkół

i Przedszkoli w Dobrej.

Uchwała Nr XXVI/195/05 Rady Gminy Dobra z dnia 30 marca 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu 

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 

Dobra jest do wglądu w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Dobrej. 

Druki  wniosków  oraz  podstawowe  informacje  na  temat  przyznawania  stypendiów  szkolnych

i zasiłków szkolnych można uzyskać w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Dobrej (pokój nr 1), na 

stronie internetowej : www.gminadobra.pl, oraz pod numerem telefonu: 018-33-30-141.
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