
Stypendium socjalne na rok szkolny 2015/2016 

Do 15 września trwa nabór wniosków  na stypendia socjalne dla  uczniów 

zamieszkujących na terenie miasta Zamość. 

W załączeniu dokumenty dot. stypendiów. 
 

Stypendium socjalne na rok szkolny 2015/2016 

 

I. Sposób obliczania dochodu w gospodarstwie rolnym. 

W przypadku gospodarstwa rolnego od wyliczonego dochodu należy odjąć 

miesięczną kwotę jaką wnioskodawca płaci do KRUS na podstawie dowodu 

wpłaty. Jeśli wnioskodawca powinien a nie płaci to nic się nie odlicza tylko liczy 

cały dochód. Ważne jest, że odliczamy tylko tą część, jaką płaci za siebie 

wnioskodawca. Jeśli płaci za siebie i pozostałych członków rodziny to należy 

odliczyć tylko jego część od dochodu (KRUS jest płacony kwartalnie więc kwota 

ta powinna być podzielona przez 3 ). 

  

II. Sposób wyliczania dochodu z działalności gospodarczej: 

  

1.      w przypadku rozliczania na zasadach ogólnych: 

-        za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o: 

1)        koszty uzyskania przychodu, 

2)        obciążenie podatkiem należnym, 

3)        obciążenie składkami na ubezpieczenie zdrowotne związane z prowadzeniem 

tej działalności, 

4)        odliczone od dochodu składki na ubezpieczenie społeczne, nie zaliczone do 

kosztów uzyskania przychodów. 

  

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 (chodzi o osobę 

faktycznie prowadzącą działalność gospodarczą, którą nie w każdym przypadku będzie 

wnioskodawca). 

  

Podstawą określenia dochodu będzie zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, chyba że 

rozpoczęcie prowadzenia działalności nastąpiło w 2012 roku ( w takim przypadku będzie to 

oświadczenie osoby). 

  

2.      w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej ryczałtem 

-        za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby. Ustalenie 

dochodu z działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu dokonuje 



się na podstawie zaświadczenia naczelnika właściwego urzędu skarbowego 

zawierającego jedynie informację o formie opodatkowania oraz na podstawie 

dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń  Społecznych oraz 

oświadczenia podatnika. 

3.      Wysokość dochodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 

opodatkowanej w formie karty podatkowej ustala się na podstawie zaświadczenia 

wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego (za okresy wynikające z 

art. 8 ust. 5 pkt 1 ). 

  

Zaświadczenia z urzędu skarbowego przedkłada razem z wnioskiem wnioskodawca, jak 

również jego obowiązkiem jest dołączenie dowodu opłacenia składki ZUS ( kopia ) – jeżeli 

jest płacona. 

  

  

Kwoty uprawniające do uzyskania wsparcia wynoszą odpowiednio  ( 456 zł/osobę netto oraz 

250 zł/ha przeliczeniowy ). Wniosek zgodnie z ustawą należy złożyć do dnia 15 września. 

Każdy wniosek złożony po tym terminie musi mieć uzasadnienie dlaczego termin ten nie 

został zachowany przez wnioskodawcę. Wnioski po terminie składa się zgodnie z 

regulaminem do Urzędu Miasta. 

WAŻNE: od 1 października zmienia się kwota uprawniająca do otrzymania stypendium: 

wynosić one będą 514 zł netto na osobę w rodzinie oraz 288 zł dochodu z 1 ha 

przeliczeniowego  . Osoby które będą spełniać nowe kryteria mogą ubiegać się o stypendium 

po tym dniu jako wniosek złożony po terminie z właściwym uzasadnieniem. 

  

Każdy wniosek musi posiadać datę wpływu do szkoły. 

  

  

Istnieje możliwość ubiegania się o zasiłek losowy,  czas na złożenie wniosku to  2 miesiące 

od daty takiego zdarzenia. 

 

 

 

 

  
Wydział Oświaty 

Urząd Miasta Zamość 
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