
Wnioski o stypendium szkolne należy składać do 15 września 2017 r. w MOPS pokój nr 11 
w godz. 8ºº- 14ºº
Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodu otrzymanego 
w miesiącu sierpniu:

- zaświadczenia z zakładów pracy członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie 
domowym będących  w stosunku pracy z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (kwota 
brutto  pomniejszona   o  obciążenie  podatkiem  dochodowym  odprowadzonym  do  Urzędu 
Skarbowego, składkę na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz kwotę alimentów bieżących 
świadczonych na rzecz innych osób,

- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w 
przepisach  o  podatku  dochodowym  od  osób  fizycznych  dochód  ustala  się  na  podstawie 
zaświadczenia  wydanego  przez  naczelnika  właściwego  urzędu  skarbowego,  zawierającego 
informację  o  wysokości:  przychodu,  kosztów  uzyskania  przychodu,  różnicy  pomiędzy 
przychodem a kosztami jego uzyskania, dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność 
gospodarcza, odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne, należnego podatku, 
odliczonych  od podatku składek na  ubezpieczenia  zdrowotne  związanych  z  prowadzeniem 
pozarolniczej działalności gospodarczej. W przypadku osób ubiegających się po raz pierwszy o 
stypendium szkolne, należy dostarczyć również kserokopię dokumentu potwierdzającego datę 
rozpoczęcia działalności gospodarczej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej).

-  w  przypadku  prowadzenia  działalności  na  zasadach  określonych  w  przepisach  o 
zryczałtowanym  podatku  dochodowym  od  niektórych  przychodów  osiąganych  przez  osoby 
fizyczne dochód stanowi kwota zadeklarowana w oświadczeniu danej osoby. Osoby składające 
po  raz  pierwszy  wniosek  winny  przedstawić  zaświadczenie  wydane  przez  naczelnika 
właściwego urzędu skarbowego zawierające  informację  o  formie  opodatkowania.  Wszystkie 
osoby prowadzące  działalność  gospodarczą  na  zasadach  ryczałtu  powinny  dołączyć  dowód 
opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

- odcinki  rent  rodzinnych,  inwalidzkich,  emerytur  z  ZUS  lub  KRUS,  alimentów,  zasiłków 
chorobowych, przedemerytalnych lub aktualnych decyzji o rentach czy emeryturach,

- kopie decyzji o dodatku mieszkaniowym i dodatku energetycznym,
- kopie decyzji w sprawie przyznania zasiłku rodzinnego i świadczenia rodzicielskiego 
- kopie decyzji w sprawie przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego
- kopie decyzji w sprawie przyznania zasiłku pielęgnacyjnego,
- kopie decyzji w sprawie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego.
- w  przypadku  posiadania  gospodarstwa  rolnego  zaświadczenie  z  urzędu  gminy  o  ilości 

posiadanych hektarów przeliczeniowych.
Jeżeli rodzina korzystała w miesiącu sierpniu ze świadczeń pieniężnych z MOPS ( tj. zasiłków 
okresowych, stałych) to przedstawia zaświadczenie wystawione przez pracownika socjalnego 
potwierdzające ten fakt.


