Miejsce załatwienia
Wniosek wraz z kompletem dokumentów składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Szczańcu, Szczaniec 73.
obsługa interesantów odbywa się w:
- poniedziałek w godz. od 7.00 do 16.00
- od wtorku do czwartku w godz. od 7.00 do 15.00
- piątek w godz. 7.00 do 14.00
Telefon kontaktowy
0 68 34 10 711
Wymagane Dokumenty
I. 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:
- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu
w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych
przepisach;
- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz wartości
świadczeń w naturze.
II. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
1. zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto uzyskanych przez członka
rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, jeżeli dochody te podlegają
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,
2. oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych,
3. odcinek lub decyzja renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
4. zaświadczenie z Urzędu Pracy o wysokości (netto) zasiłku dla bezrobotnych w miesiącu
poprzedzającym złożenie wniosku w przypadku osoby bezrobotnej lub w przypadku osoby
bezrobotnej nie zarejestrowanej własnoręczne oświadczenie bezrobotnego, zaświadczenie z
Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
5. aktualną decyzję o wysokości otrzymywanych świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej,
6. aktualną decyzję o wysokości dodatku mieszkaniowego,
7. aktualne decyzje o wysokości świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych wraz dodatkami,
8. aktualną decyzję o wysokości zaliczki alimentacyjnej,
9. oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów lub alimentów płaconych na rzecz
innych osób (potwierdzone wyrokiem sądu, wyciągiem bankowym lub przekazem
pocztowym itp.),
10. w przypadku, gdy członek rodziny prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą –
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz:
- zasady ogólne – zaświadczenie o dochodzie z działalności gospodarczej za poprzedni rok
kalendarzowy,
- ryczałt – oświadczenie o dochodzie z działalności gospodarczej uzyskanym w miesiącu
poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku,

11. zaświadczenia z Urzędu Gminy:
- o wielkości gospodarstwa rolnego podanej w ha przeliczeniowych i fizycznych,
12. w przypadku dochodu utraconego z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku należy
złożyć zaświadczenia o dochodach z miesiąca, w którym został złożony wniosek.

Czas realizacji
Wnioski należy składać w terminie od 15 sierpnia 2017r. do 15 września 2017r. Wydanie
decyzji w terminie do 30 dni od daty wpływu wniosku.
Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej
Górze za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczańcu w terminie 14
dni od daty jej doręczenia.
Uwagi
Pomoc materialna przysługuje:
1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla
młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich,
nauczycielskich kolegiów języków obcych (...) - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej
jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i
młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym
umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku
szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla
młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków
obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie Gminy Szczaniec.
Stypendium nie przysługuje:
- uczniom klas zerowych,
- uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Szczaniec
Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi:
który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie
zastępczej (Art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z
późniejszymi zmianami)
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o
stypendium szkolne nie może być większa niż 514 zł /os.

