Urząd Miejski w Przecławiu
Wydział Oświatowo-Ekonomiczny
ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 100/2020
Burmistrza Przecławia
z dnia 10 lipca 2020 r.

Data wpływu
wniosku…………………………
Dochód na 1 osobę w
rodzinie……………………………..

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY PRZECŁAW
STYPENDIUM SZKOLNE

I. Wniosek składany jest przez:



rodziców



pełnoletniego ucznia

dyrektora szkoły

II. Dane wnioskodawcy
Nazwisko i imię

Adres zamieszkania

Telefon

Adres zameldowania* (wypełnić wówczas, gdy adres
zamieszkania jest inny niż zameldowania)
Nr rachunku bankowego na który należy przekazać stypendium

__ ____ ____ ____ ____ ____ ____
Posiadacz ww. rachunku ……………………………………………………………………………………………………….

III. Dane ucznia/słuchacza ubiegającego się o stypendium szkolne

Nazwisko i imię
Data i miejsce urodzenia
Nazwisko i imię ojca
Nazwisko i imię matki
Adres zamieszkania

PESEL ucznia
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IV. Uczeń spełnia następujące kryteria: dochodowe i społeczne

Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć 528,00
zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie
W rodzinie ucznia występuje również:
 bezrobocie,
 niepełnosprawność,
 ciężka lub długotrwała choroba,
 wielodzietność,
 brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 alkoholizm,
 narkomania, uczeń pochodzi z rodziny niepełnej,
 w rodzinie wystąpiło zdarzenie losowe
UZASADNIENIE:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

V. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej rodziny (wnioskodawca wpisuje wszystkich członków rodziny zamieszkałych
we wspólnym gospodarstwie domowym niezależnie od tego czy uzyskują dochody czy nie).

Nazwisko i imię

Data urodzenia

1

Pokrewieństwo do
wnioskodawcy
Wnioskodawca

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2

Miejsce pracy/nauki* bezrobotny,
rencista, rolnik, student, uczeń podać szkołę w skrócie

VI. Wypełnia osoba, która nie korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
Źródło dochodu

Wysokość dochodu
netto

Dokument potwierdzający sytuację materialną
zaświadczenie/oświadczenie

1

Zatrudnienie

z zakładu pracy o wysokości dochodów netto

□

2

Bezrobocie

o pobieraniu lub nie pobieraniu świadczeń z PUP, osoby nie
zarejestrowane składają pisemne oświadczenie o byciu osobą
bezrobotną.

□

3

Emerytura/renta/renta socjalna

odcinek renty/emerytury lub wyciąg bankowy oraz decyzja
ZUS o przyznaniu emerytury/renty

□

4

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami

o wysokości zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, dodatków
do zasiłków

□

5

Fundusz alimentacyjny

o wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego

□

6

Dodatek mieszkaniowy

decyzja o wysokości dodatku mieszkaniowego

□

odpis wyroku sądowego - (kopia potwierdzona przez sąd) o
wysokości zasądzonych alimentów oraz przekaz lub przelew
pieniężny dokumentujący wysokość otrzymanych alimentów
lub zaświadczenia komornika o wysokości wyegzekwowanych
alimentów w miesiącu sierpniu bądź o bezskutecznej
egzekucji alimentów, w przypadku dobrowolnych alimentów –
oświadczenie
z Urzędu Skarbowego o osiągniętym dochodzie lub
oświadczenie – osoby prowadzącej działalność gospodarczą
(patrz „POUCZENIE”)

□

7

Alimenty otrzymywane

8

Działalność gospodarcza
(w tym umowa o dzieło i zlecenia)

9

Dochód z gospodarstwa rolnego –
dotyczy jeżeli pow. użytków rolnych
przekracza 1 ha przel. (ilość ha
przelicz. x 308zł)

10

Dzierżawa gospodarstwa

11

Praca dorywcza

12

pobierane stypendia przez studenta

o wysokości otrzymywanych stypendiach

□

13

Praktyka zawodowa ucznia

z zakładu pracy o wysokości dochodach netto, ucznia
odbywającego płatną praktykę zawodową

□

Inne dokumenty wymienić, jakie:

□

14
15

nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej
w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni
umowy dzierżawy w przypadku oddania części lub całości
znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego
w dzierżawę
pisemne oświadczenia rodziców oraz pełnoletnich członków
rodziny o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac
dorywczych

Inne dochody

Kwota alimentów świadczonych na
rzecz innych osób

17.

Liczba osób w rodzinie

18.

Dochód netto na jedną osobę w
rodzinie

□
□
□

(suma wierszy od 1-14)

Łączny dochód netto

16

□

przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość
alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem
sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osób spoza
rodziny

□

(od łącznego dochodu netto wymienionego w wierszu 15 odjąć wydatki
wymienione w wierszu 16 i podzielić przez liczbę osób w rodzinie
wymienionych w tabeli wyżej).
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VII. Oświadczenie wnioskodawcy
Oświadczam, że:
1. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia art. 90n, ust. 5a ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz.U. z 2020 r., poz. 1327)
2. Dane przedstawione we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym co potwierdzam własnoręcznym podpisem.
3. Dołączone do wniosku zaświadczenia i oświadczenia dokumentują wszystkie dochody uzyskane w miesiącu
poprzedzającym złożenie wniosku oraz, że moja rodzina pozostająca ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym
nie uzyskała żadnych innych dochodów oprócz wykazanych we wniosku.
4. Moja rodzina składa się z wyżej wymienionych osób i w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku dochody
netto moje i członków mojej rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym są prawdziwe.
5. Przyznane mnie/mojemu dziecku stypendium szkolne w roku szkolnym przeznaczone zostanie wyłącznie na cele
edukacyjne. które umożliwi mnie/mojemu dziecku w pełni korzystać z zajęć wynikających z planu nauczania,
programu wychowawczego szkoły, oraz regulaminu lub statutu szkoły.
6. Oświadczam, że uczeń nie otrzymuje / otrzymuje* inne stypendium o charakterze socjalnym przyznane przez
……………………………………………………………………………………….w wysokości
………………………….zł
na okres …………………………………………(uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze
środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium
o charakterze socjalnym ze środków publicznych w danym roku szkolnym nie przekracza kwoty 2480 zł.,
a w przypadku słuchaczy kolegiów nie przekracza kwoty 2232 zł.
7. Świadomy/a jestem, iż należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
8. Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Burmistrza Przecławia o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę
przyznania stypendium szkolnego, tj. o zwiększeniu dochodu rodziny lub zaprzestaniu uczęszczania ucznia do szkoły,
o otrzymaniu innego stypendium o charakterze socjalnym przez ucznia oraz zmianie miejsca zamieszkania - poza
obszar Gminy Przecław.
9. Zgodnie z art. 10§ 1 k.p.a. wnioskodawcy przysługuje prawo do zapoznania się ze zgromadzonym w sprawie
materiałem dowodowym, złożenia wyjaśnień na piśmie bądź złożenia dodatkowych dokumentów, prawo do
wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji co do zebranych dowodów i materiałów w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Przecławiu, Wydział Oświatowo - Ekonomiczny, ul. Kilińskiego 7, pok. 13 a. w godz. 7.30 do 16.30 w poniedziałek i
godz. 7.30 – 15.30 wtorek-czwartek oraz 7.30-14.30 w piątek, w terminie do 22 września lub w przypadku słuchaczy
kolegiów do 22 października danego roku.
10. Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych zostałem
poinformowany iż:
1. Administratorem zebranych danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Przecławiu jest Gmina
Przecław reprezentowana przez Burmistrza Przecławia z siedzibą: ul. Kilińskiego 7 39-320 Przecław .
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
panią Sabiną Piecuch pod adresem e-mail: spiecuch@przeclaw.org.
3. Dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku, otrzymania i wypłaty stypendium szkolnego w ramach
Narodowego Programu Stypendialnego przez okres niezbędny do realizacji ww. celów z uwzględnieniem okresów
przechowywania określonych w odrębnych przepisach.
4. Dane zostaną udostępnione innym podmiotom uprawnionych na podstawie na podstawie przepisów prawa.
5. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 –t.j.)
6. Prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia wraz z prawem do kontroli
przetwarzania danych.
7. Wniesienie skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem
przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłanką przetwarzania danych
osobowych stanowi przepis prawa. Konsekwencją niepodania danych może być uniemożliwienie podjęcia czynności
urzędowych. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne i ułatwi nam z panią/Panem kontakt.
9. Pani/Pana dane nie będą zautomatyzowane i nie będą profilowane.

……………………… dnia…………………………..

...........................................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy)

4

VIII Forma świadczenia pomocy materialnej inna niż forma pieniężna (obowiązkowo zaznaczyć pole)

□

□
□
□

Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych w tym wyrównawczych wykraczających poza
zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą
dotyczących w szczególności:
Zakup podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych, pomocy edukacyjnych, przyborów i
pomocy szkolnych, tornistrów, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez
szkołę. Opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych, zajęciach edukacyjnych, tanecznych, recytatorskich, w wycieczkach
szkolnych, wyjściach do kin, teatrów lub innych wydarzeniach kulturalno - oświatowych organizowanych przez szkołę, zakup
niestanowiących pomocy dydaktycznych, ale mających wpływ na realizacje procesu edukacyjnego lub wykonywanie obowiązku
szkolnego przez ucznia np. abonament internetowy - właściwe podkreślić
inne
……………………………………………………………………………………….........................................................................................
................................................................................................................................................(refundacja poniesionych kosztów).
Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.
Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania tj.
kosztów zakwaterowania, przejazdu itp. uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej oraz słuchaczom.
Świadczenia pieniężnego na zasadach określonych w art. 90d ust.5 ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty.

X. Informacja o szkole, do której uczęszcza danym w roku szkolnym (wypełnia dyrektor szkoły)
Typ
szkoły

□ szkoła podstawowa
□ gimnazjum
□ liceum ogólnokształcące
□ technikum
□ kolegium
□ policealna szkoła zawodowa

□ liceum profilowane
□ zasadnicza szkoła zawodowa
□inne

Klasa

Nazwa szkoły :

………………………………………………….

Potwierdzenie realizacji obowiązku szkolnego/nauki ucznia

Podpis i pieczęć Dyrektora szkoły

XII. Potwierdzenie wysokości dochodu w rodzinie (wypełnia pracownik Wydziału Oświatowo – Ekonomicznego Urzędu Miejskiego w Przecławiu)
Ogółem dochód (netto) rodziny wyniósł:
Liczba osób w rodzinie:
Dochód rodziny w przeliczeniu na 1 osobę wyniósł:
Miesięczna wysokość dochodu netto na jedną osobę w rodzinie uprawnia/ nie uprawnia do ubiegania się o stypendium szkolne.
Uwagi: .

…………………………………………………., dnia ………………………..
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POUCZENIE
Wniosek należy złożyć do 15 września roku szkolnego 2020/2021, a w przypadku: - uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym,
powszednim dniu lutego od 01 lutego 2021r. do 15 lutego 2021r, - słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – od
01 września 2020r. do dnia 15 października 2020r.. Wnioskodawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Do wniosku należy załączyć oryginalne dokumenty lub w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez instytucje lub osoby, które je sporządziły o wysokości dochodów
wszystkich członków rodziny (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony).
Wnioskodawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Art. 90d ust. 7 ustawy o systemie oświaty – miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota
528 zł.
Art. 90d ust. 8 ustawy o systemie oświaty – do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej: o charakterze socjalnym (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) oraz charakterze
motywacyjnym (stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stypendium
ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego).
Art. 90n ust. 5 ustawy o systemie oświaty – w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecz nej, zamiast
zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
Art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty – oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do
zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Wyliczenie dochodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Ustawodawca w art. 8 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej określił odrębnie sposób ustalania dochodu dla
osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, rozliczających się na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a odrębnie dla osób opodatkowanych na zasadach
określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
W pierwszym przypadku (rozliczanie na zasadach ogólnych) za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o: koszty uzyskania przychodu, obciążenie
podatkiem należnym, obciążenie składkami na ubezpieczenie zdrowotne związane z prowadzeniem tej działalności, odliczone od dochodu składki na ubezpieczenie społeczne, niezaliczone 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 wnioskodawcą).
Wysokość dochodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych lub w formie karty podatkowej ustala się na podstawie zaświadczenia
wydanego przez Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego.
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 oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, 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.
Ustalenie dochodu z działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu odbywać się powinno 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. Za
dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby. Zaświadczenia z urzędu skarbowego załatwia i przedkłada razem z wnioskiem wnioskodawca, jak również jego
obowiązkiem jest dołączenie dowodu opłacenia składki ZUS–, jeżeli jest płacona.
Ustalanie miesięcznego dochodu – zasady określone w art.8 ust.3 – 13 ustawy o pomocy społecznej: Art. 8.
1.
Za dochód 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 powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia
społeczne określone w odrębnych przepisach; 3)kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
2.
Do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 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.
3.
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.
4.
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. 5 pkt 1, 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.
5.
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
następujące informacje i pozycje:
• dochód (przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu);
• podatek należny;
• składki na ubezpieczenie zdrowotne (w przypadku braku ww. Pozycji na zaświadczeniu, należy przedstawić zaświadczenie o pobranych składkach na ubezpieczenie zdrowotne z zakładu
ubezpieczeń społecznych);
• składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
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 prowadził działalność; a jeśli nie prowadził działalności, dochód ustala się w oparciu o oświadczenie tej osoby.
Zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz dowody opłacenia składek w ZUS w przypadku prowadzenia
pozarolniczej działalności gospodarczej 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.
6.
Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w prz episach 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.
7.
Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308zł.
8.
Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.
9.
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.
10. 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.
11. 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.
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