INFORMACJA DOTYCZĄCA UZYSKANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO
TERMIN SKŁADANIA WNISKÓW – od 1 do 15 września 2018 r.
Termin 15 września jest na podstawie art. 90n ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457) terminem ostatecznym.
Wnioski można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie oraz na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej w zakładce: Co i jak załatwić w Urzędzie → Oświata → Uzyskanie
stypendium o charakterze socjalnym → wniosek OK-02-01
1. Stypendium szkolne przysługuje
uczniom – mieszkańcom Gminy Chocianów, znajdującym się w trudnej sytuacji
materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy
w rodzinie tej 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.
2. Stypendium szkolne nie przysługuje
dzieciom uczęszczającym do tzw. klas zerowych, uczniom, którzy nie mieszkają na terenie
gminy oraz uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem
sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza w danym roku
szkolnym dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 z późn. zm.) –
tj. 2.480,00 zł a w przypadku słuchaczy kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników
służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1952
z późn. zm.) – tj. 2.232,00 zł.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania
się o stypendium szkolne:
1) do 30 września br. nie może być wyższa niż 514,00 zł lub 634,00 zł w przypadku
ucznia pełnoletniego prowadzącego jednoosobowe gospodarstwo domowe,
2) od 1 października br. nie może być wyższa niż 528,00 zł lub 701,00 zł w przypadku
ucznia pełnoletniego prowadzącego jednoosobowe gospodarstwo domowe.
3. Sposób ustalenia dochodu
1) miesięczna wysokość dochodu jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13
ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508). Podstawą przyznania
świadczenia jest uzyskiwany tzw. dochód netto na jednego członka rodziny. Za dochód
uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie
wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony,
pomniejszoną o:
a) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
b) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne
określone w odrębnych przepisach,
c) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
2) do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 nie wlicza się:
a) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
b) zasiłku celowego,
c) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na
podstawie przepisów o systemie oświaty,
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d) wartości świadczenia w naturze,
e) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie
użytecznych,
f) świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20
marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach
represjonowanych z powodów politycznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 690);
g) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego,
h) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r.
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1851
z późn. zm.), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 998).
i) świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września
2007 r. o Karcie Polaka (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1272 z późn. zm.).
4. Dokumentacja potwierdzająca wysokość dochodu
Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć wszelką dokumentację
poświadczającą wysokość dochodów uzyskanych w miesiącu sierpniu lub w przypadku utraty
dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, np.:
1) zaświadczenie od pracodawcy o wysokości dochodu netto – w stosunku do wszystkich
członków rodziny posiadających zatrudnienie (dotyczy również dochodów
uzyskiwanych poza granicami kraju);
2) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy – w stosunku do
wszystkich członków rodziny, których to dotyczy. W sytuacji pobierania zasiłku dla
osób bezrobotnych należy przedstawić zaświadczenie o wysokości uzyskanego
świadczenia;
3) oświadczenie o fakcie pozostawania bez pracy oraz braku dochodów w przypadku osób
niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy;
4) zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego o wysokości
dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia
działalności;
5) zaświadczenie lub decyzję Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych
świadczeniach: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek pielęgnacyjny. Do dochodu nie
wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
obiadów);
6) decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego;
7) zaświadczenie o powierzchni posiadanych gruntów przeliczeniowych albo
oświadczenie o ich nieposiadaniu (dotyczy osób posiadających gospodarstwo rolne);
8) wyrok sądu potwierdzający wysokość zasądzonych alimentów lub zaświadczenie
Komornika o braku możliwości wyegzekwowania obowiązku alimentacyjnego;
9) zaświadczenia o otrzymywanych stypendiach;
10) odcinek renty/emerytury lub decyzja ZUS potwierdzająca wysokość świadczenia;
11) oświadczenie o uzyskanych dochodach z tytułu prac dorywczych (w stosunku do
wszystkich członków rodziny);
12) oświadczenie rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych poza granicami kraju
o ile nie ma możliwości ich udokumentowania przez pracodawcę;
13) zaświadczenie o kwocie uzyskanego wynagrodzenia z tytułu praktyk zawodowych
(dotyczy uczniów, pracowników młodocianych);
14) wyrok sądowy orzekający rozwód lub separację w sytuacji dalszego zamieszkiwania
byłych małżonków pod wspólnym adresem.
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5. Dowody poniesienia wydatków kwalifikowanych.
1) refundacja kosztów poniesionych przez ucznia (jego rodziców, opiekunów prawnych)
na cele edukacyjne będzie dokonywana na podstawie dokumentów wystawionych
na wnioskodawcę, np.:
a) imiennych faktur VAT;
b) imiennych rachunków;
c) imiennych biletów miesięcznych;
d) zaświadczeń/oświadczeń.
2) dokumenty wskazane powyżej powinny zawierać:
a) nazwę wystawcy;
b) datę wystawienia/sprzedaży;
c) numer dokumentu;
d) imię i nazwisko wnioskodawcy;
e) nazwę przedmiotu podlegającego refundacji.

UWAGA:
1) Nie będą refundowane wydatki określone na fakturze symbolami liczbowymi lub
skróconymi nazwami uniemożliwiającymi identyfikację przedmiotu zakupu.
2) Wszystkie poniesione wydatki muszą być udokumentowane fakturami lub
rachunkami imiennymi wystawionymi na wnioskodawcę, np. na rodzica lub
pełnoletniego ucznia. Wymagane jest aby przy zakupach takich jak: obuwie, odzież była adnotacja „sportowe”.
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