INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCY
1. Wnioski o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne, zasiłek
szkolny będą dostępne dla wnioskodawców w następujących miejscach:
1) w sekretariatach szkół zlokalizowanych na terenie gminy Mszczonów;
2) w Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie przy ul. Grójeckiej 45;
3) na stronie internetowej bip.szkoly.mszczonow.pl
2. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów: od 1 września - do 15
września bieżącego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych od 1
października - do 15 października bieżącego roku szkolnego, w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w
Mszczonowie przy ul. Grójeckiej 45, I piętro pok. nr 10 (w dniach i godz. urzędowania tj. poniedziałek,
wtorek, czwartek w godz. 8.00 – 16.00; środa w godz. 8.00 – 17.00, piątek w godz. 8.00 - 15.00).
3. Termin składania wniosków o przyznanie zasiłku szkolnego nie dłuższy niż dwa miesiące od wystąpienia
zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku, w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w
Mszczonowie przy ul. Grójeckiej 45, I piętro pok. nr 10 (w dniach i godz. urzędowania tj. poniedziałek,
wtorek, czwartek w godz. 8.00 – 16.00; środa w godz. 8.00 – 17.00, piątek w godz. 8.00 - 15.00).
4. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne, zasiłek szkolny jest
przyznawane na wniosek: rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego ucznia, pełnoletniego ucznia, dyrektora
szkoły, z urzędu.
5. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:
1) 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,
2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia
realizacji obowiązku nauki,
3) uczniom szkół niepublicznych nieposiadajacych uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych –
do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne
nie może być wyższa niż kwota 514,00 zł netto na osobę (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o
pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 930, z późn. zm.)).
6. W przypadku ubiegania się o pokrycie całkowitych lub częściowych kosztów udziału w zajęciach
edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu
nauczania, lub w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, do wniosku należy dołączyć
zaświadczenie lub informację o tych zajęciach edukacyjnych, podmiocie prowadzącym zajęcia, koszcie
prowadzonych zajęć.
7. Dokumenty potwierdzające dochody w rodzinie ucznia, winny być wystawione na osoby uzyskujące
dany dochód.
8. Za dochód w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 930, z późn. zm.), 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 świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Do dochodu nie wlicza się:
1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
2) zasiłku celowego;
3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o
systemie oświaty;
4) wartości świadczenia w naturze;
5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
5a) 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 (Dz. U. poz. 693 i 220);
6) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.
7) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w
wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9
czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016r., poz. 575);
8) świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka (Dz.
U. z 2014r. poz. 1187, z 2015r. poz. 1274 oraz z 2016r. poz. 753).
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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.
W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się
wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny – dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku
dochodowym od osób fizycznych - 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.
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 przepadku, gdy podatnik łączy
przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem;
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.
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
Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288,00 zł
netto na osobę.
Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z hektarów przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.
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.
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.
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.
9. W przypadku ubiegania się o świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym – zasiłek
szkolny, do wniosku należy dołączyć oryginalne dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia
losowego lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez instytucje lub osoby, które je
sporządziły.
10. Prawidłowo sporządzony Wniosek przyspiesza proces jego rozpatrywania
1)
2)

Za kompletny Wniosek uważa się Wniosek zawierający wszystkie dane wraz z kompletem wymaganych
dokumentów.
Podanie informacji niezgodnych z prawdą, eliminuje Wniosek z dalszego rozpatrywania.
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