
                                STYPENDIUM SZKOLNE na rok szkolny 2015/2016

                   Urząd Gminy Świerklany informuje zainteresowanych, że od 17 sierpnia 2015 r. 
można pobierać  DRUKI wniosków o przyznanie  STYPENDIUM SZKOLNEGO  na rok szkolny 
2015/2016  w  Referacie  Księgowości  i  FINANSÓW (II  piętro).  DRUKI  wniosków wraz 
z załącznikami można również pobrać na stronie internetowej www.swierklany.pl

WNIOSKI o   stypendia  szkolne   dla  uczniów  będących  mieszkańcami  Gminy  Świerklany 
przyjmowane   będą  w  Urzędzie  Gminy  Świerklany  (  księgowość  )  od  1  WRZEŚNIA  do 
15 WRZEŚNIA 2015 roku,  a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich 
kolegiów  języków  obcych  i  kolegiów  pracowników  służb  społecznych   -  do  15  października 
2015r.

UWAGA !  BĘDĄ PRZYJMOWANE TYLKO KOMPLETNE WNIOSKI 

WARUNKI  uprawniające  do  przyznania  pomocy  materialnej  o  charakterze  socjalnym 
w postaci stypendium szkolnego w roku szkolnym 2015/2016 :

W celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji 
wynikających z  trudnej  sytuacji  materialnej  ucznia  (zgodnie  z  art.90  b ustawy z dnia  7  września  1991 r. 
o systemie oświaty  tj. Dz.U. Z 2004r. Nr 256,poz.2572 ze zm.)– może być udzielona pomoc materialna:

1. uczniom szkół publicznych i  niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i  dla 
dorosłych oraz  słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków 
obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak 
niż do ukończenia 24 roku życia;

2. wychowankom   publicznych  i  niepublicznych  ośrodków umożliwiających  dzieciom i  młodzieży,  o 
których  mowa  w  art.16  ust.7,  a  także  dzieciom  i  młodzieży  z  upośledzeniem   umysłowym   z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi 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,

którzy  znajdują  się  w  trudnej  sytuacji  materialnej,  wynikającej  z  niskich  dochodów  na  osobę 
w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała 
choroba,  wielodzietność,  brak  umiejętności  wypełniania  funkcji  opiekuńczo-wychowawczych,  alkoholizm lub 
narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium 
szkolne  nie  może  być  większa  niż  kwota  o  której  mowa w  art.  8  ust.1  pkt  2  ustawy  z  dnia  12  marca 
2004r.o pomocy społecznej  tj. 456,00 zł ( NETTO ).

Podstawą  do  ustalenia  uprawnień  do  stypendium  szkolnego  dla  ucznia  są  dochody  (  netto  ) 
z sierpnia  2015r.  Prawidłowo  wypełniony  wniosek  o  stypendium  winien  zawierać  komplet 
dokumentów, w tym potwierdzających  wysokość dochodu.

Rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej  są osoby spokrewnione lub 
niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące 
i gospodarujące.  

           Stypendium szkolne nie przysługuje:

• uczniom klas zerowych,

• uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Świerklany,



Uczeń/słuchacz musi  być mieszkańcem Gminy Świerklany.  W przypadku osób,  które posiadają 
adres stałego zameldowania poza terenem Gminy Świerklany do wniosku należy dołączyć umowę 
najmu lokalu lub potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy na terenie Gminy Świerklany,

� uczniom, którzy otrzymują inne stypendia ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, 
kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza  2.120,00 zł (rocznie),

            Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

1. rodziców ( prawnych opiekunów )albo pełnoletniego ucznia,

2. dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych , kolegium 
pracowników służb społecznych lub ośrodka o którym mowa w art.90 b ust.3 pkt 2 ustawy.

W przypadku składania  wniosków dla kilku uczniów, należy  złożyć  wnioski ODDZIELNIE DLA KAŻDEGO 
ucznia wraz z wymaganymi załącznikami. 

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji:

1. wniosku,

2. załącznika  do wniosku potwierdzającego liczbę osób w gospodarstwie domowym ucznia,

3. zaświadczenia dyrektora szkoły o uczęszczaniu ucznia do danej placówki szkolnej,

4. dowody dokumentujące dochody netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku:

-  z tytułu stosunku pracy ( zaświadczenie lub oświadczenie),

-  z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło  ( umowa, rachunek lub oświadczenie),

-  z  tytułu  renty,  emerytury  lub  świadczenia  przedemerytalnego  (  decyzja,  odcinek  świadczenia, 
oświadczenie),

 -  z tytułu zasiłku dla bezrobotnych ( zaświadczenie PUP lub oświadczenie),

5. dowody dokumentujące dochody z działalności gospodarczej :

-  działalność  opodatkowana  podatkiem  dochodowym  od  osób  fizycznych  na  zasadach 
określonych  w przepisach  o  podatku  dochodowym od osób  fizycznych (  zaświadczenie  z 
Urzędu Skarbowego oraz oświadczenie o liczbie miesięcy , w których działalność była prowadzona ),

-  działalność  w  formie  zryczałtowanego  podatku  dochodowego (zaświadczenie  z  Urzędu 
Skarbowego o rozliczaniu działalności w formie ryczałtu, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz 
zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o opłaconych składkach na ubezpieczenia społeczne 
i zdrowotne),

-  działalność w formie karty podatkowej (  decyzja o ustaleniu karty podatkowej, oświadczenie o 
osiągniętym dochodzie netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku).

     W przypadku zawieszenia działalności – dokument potwierdzający ten fakt.

6.  zaświadczenie  z  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  o  otrzymywanych  świadczeniach  albo 
oświadczenie  o korzystaniu  ze  świadczeń pieniężnych z  pomocy społecznej (  zasiłek  stały,  zasiłek 
okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny ). Do dochodu nie wliczamy obiadów, jednorazowego 
pieniężnego świadczenia socjalnego, zasiłków celowych wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej,

7.   zaświadczenie Urzędu Gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych, 



8.   wyroki  sądowe  potwierdzające  wysokość  zasądzonych  alimentów lub  zaświadczenie  od  komornika 
potwierdzające  brak  egzekucji  o  świadczeniach  alimentacyjnych  lub  decyzja  z  GOPS  –  zaliczka 
alimentacyjna ( oryginał do wglądu),lub złożone pod odpowiedzialnością karną oświadczenie dotyczące 
powyższych faktów,

9.   złożone  pod  odpowiedzialnością  karną,  oświadczenie  pełnoletnich  członków  rodziny  o  wysokości 
dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych lub innych dochodów nie podlegających opodatkowaniu, 
( dodatek mieszkaniowy, inne), a zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym,

 10.  dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny 
uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny lub złożone pod odpowiedzialnością 
karną, oświadczenie dotyczące powyższych faktów. Oświadczenie o osiągniętych dochodach składa  się 
w ostatnim dniu miesiąca, w którym został złożony wniosek,

                   Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach ( netto )  
wszystkich członków rodziny ucznia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.  

             W przypadku gdy np. rodzina w miesiącu sierpniu, uzyskała ostatni dochód ( np. 
ostatnie  wynagrodzenie  z  tytułu  zatrudnienia,  ostatni  zasiłek  dla  osób  bezrobotnych  ) 
badany  jest  dochód  z  miesiąca  złożenia  wniosku  (  wrzesień).  Należy  przy  tym, 
udokumentować tzw. „dochód utracony”.

Pliki do pobrania:

� Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2015/2016,

� Załącznik do wniosku potwierdzający liczbę osób w gospodarstwie domowym,

� Oświadczenie o miejscu zameldowania i zamieszkania,

� Pełnomocnictwo przy składaniu wniosku – dziecko pełnoletnie,

� Pełnomocnictwo – dziecko uzyskuje pełnoletność w czasie roku szkolnego,

� Zaświadczenie o uzyskanych dochodach,

� Oświadczenie o wysokości dochodów,

� Oświadczenie o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy dla osób 
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,

� Oświadczenie  o  pozostawaniu  bez  pracy  i  nieosiąganiu  dochodu  dla  osób 
niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,

� Oświadczenie  o  korzystaniu  ze  świadczeń  pieniężnych  z  Gminnego  Ośrodka  Pomocy 
Społecznej,

� Oświadczenie o otrzymywaniu alimentów,

� Oświadczenie  o  osiąganych  dochodach  z  prac  dorywczych  lub  innych  dochodach 
niepodlegających opodatkowaniu ( np. dodatek mieszkaniowy i inne),

� Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej,

� Katalog materiałów podlegających refundacji,

� Umowa-kupna sprzedaży podręczników używanych. 


