
Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów
Wymagane wnioski
wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym
Wymagane załączniki 
1. Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń o pomocy społecznej.
2.W przypadku ubiegania się o pomoc materialną dla ucznia/słuchacza, którego rodzina nie korzysta ze
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej do wniosku należy dołączyć:
1) Zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia uzyskanego z tytułu zatrudnienia w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, zawierające informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od
osób fizycznych, składek na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia społeczne kwotę alimentów
świadczonych na rzecz innych osób.
2) Zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskanego na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło
umowy agencyjnej albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych, zawierające informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek
na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia społeczne.
3) Do dochodu ustalonego w myśl ust. 1, 2 nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego
oraz wartości świadczeń w naturze.
4) Aktualna decyzja organu rentowego przyznająca rentę lub emeryturę albo odcinek z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
5) Decyzja o przyznaniu świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego.
6) W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą :
a) opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych – za dochód przyjmuje się przychód 
z tej działalności pomniejszony o koszt 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 ubezpieczenie
społeczne nie zaliczanymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że:
- 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, składkami na ubezpieczenie zdrowotne oraz składkami na ubezpieczenie społeczne przyjmuje z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku
- 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 prowadzi działalność, a jeżeli nie prowadził działalności dochód ustala się w oparciu o oświadczenie tej osoby.
b) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – za dochód przyjmuje się zdeklarowaną 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.
10) 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. 9 pkt a, 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.
11) 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. 9 pkt a, zawierającego informację o wysokości :
- przychodu,
- kosztów uzyskania przychodu
- różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania ,
- dochodów z innych niż działalność gospodarcza źródeł - w przypadkach, o których mowa w ust. 10,
- odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne,
- naliczanych zaliczek na podatek dochodowy lub należnego podatku,
- odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej
działalności gospodarczej
12). 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.
13) Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.
14) Odpis prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód, separację lub przyznającego alimenty lub akt
zgonu w uzasadnionym przypadku.
15) Inne dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji dochodowej rodziny.
III. Dokumenty do wglądu
	W przypadku składania kserokopii dokumentów przedkłada się do wglądu oryginały

IV. Opłaty
	brak

V. Forma złożenia wniosku:

Osobiście lub pocztą
V. Termin załatwienia sprawy
Miesiąc, 
	Termin rozpatrzenia sprawy liczy się od daty złożenia wszystkich dokumentów. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 
7 dni, niedopełnienie powyższego skutkować będzie pozostawieniem sprawy bez dalszego biegu.
VI. Miejsce złożenia wniosku
	Sekretariat Urzędu Miejskiego (pokój Nr 22); Kalety, Żwirki i Wigury 2. 

VII. Komorka organizacyjna załatwiająca sprawę 

	Wydział ds. Organizacji i Logistyki oraz Gospodarki Komunalnej. 

VIII. Tryb odwoławczy
	Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kalety w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


IX. Opłaty za odwołanie
brak 
X. Podstawa Prawna
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)
	Uchwała Rady Miejskiej w Kaletach 
XI. Dodatkowe informacje:

Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej 
z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności z rodzin:
	w których występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność lub brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

w których występuje alkoholizm lub narkomania,
niepełnych lub w których wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się 
o stypendium socjalnego, nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, czyli 351 zł netto. 



