
Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów  

w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie przekraczający kwoty 528 zł netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc składania 

wniosku), do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia uczniom  zamieszkałym na terenie 

Gminy Brzozów. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2020 r. 
Wniosek złożony po terminie będzie uwzględniony, jeżeli zaistnieje „uzasadniony przypadek”. Wnioskodawca powinien uzasadnić  

z jakich względów termin został przekroczony(np. utrata dochodu w trakcie roku szkolnego przez rodzinę ucznia ubiegającego się o stypendium 

szkolne, itp.), jak również załączyć dokumenty potwierdzające zaistniała sytuację. 

Wymagane dokumenty 
     Wniosek z kompletem dokumentów podpisany przez rodzica ucznia niepełnoletniego lub pełnoletniego ucznia. 

     Zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto uzyskanych przez członków rodziny w miesiącu sierpniu 2020r 

     Zaświadczenie MOPS o korzystaniu ze świadczeń z pomocy społecznej za miesiąc sierpień 2020r.  - zasiłek rodzinny, 

     zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek stały, zasiłek okresowy (nie dotyczy jednorazowych zasiłków), świadczenie rodzicielskie, 

     Zaświadczenie z MOPS z funduszu alimentacyjnego lub dokument potwierdzający kwotę świadczonych/otrzymywanych   

     alimentów za miesiąc sierpień 2020r. 

     Decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego/ energetycznego , 

     Zaświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości otrzymanych świadczeń za miesiąc sierpień 2020r., 

     Nakaz płatniczy potwierdzający wielkość gospodarstwa rolnego powyżej 1 ha przeliczeniowego za 2020r.   

     Odcinek renty/emerytury, świadczenia/zasiłku przedemerytalnego  lub zaświadczenie ZUS za miesiąc sierpień 2020r., 

     Inne dochody (np. umowa zlecenia, o dzieło, zasiłki chorobowe z KRUS, alimenty i inne)  

        Świadczenie wychowawcze 500+ nie będzie wliczone do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendium szkolnego.  

                           ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ryczałt ewidencjonowany 

     Oświadczenie o dochodach uzyskiwanych z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów  

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych dochodów osiąganych przez osoby fizyczne za miesiąc sierpień 2019r., 

     Kserokopia dowodu odprowadzanych składek ZUS i podatku za miesiąc sierpień 2020r., 

     Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania. 

Zasady ogólne 

     Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz o wysokości dochodu podlegającego opodatkowaniu      

podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych za 2019r. 

     Oświadczenie o okresie prowadzenia działalności gospodarczej, 

     Kserokopia dowodu odprowadzanych składek ZUS i podatku za miesiąc sierpień 2020r., 
* Dokumentem potwierdzającym wysokość osiąganych dochodów może być  również oświadczenie, przy czym w takim przypadku w oświadczeniu konieczne jest dopisanie 

klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” 
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