Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów informuje wszystkich zainteresowanych, że od dnia
18 sierpnia 2014 r. można pobierać wnioski o przyznanie STYPENDIUM SZKOLNEGO
na rok szkolny 2014/2015. Druki wniosków będą dostępne w Referacie Oświaty, Kultury,
Sportu, Spraw Społecznych i Zdrowia, pokój nr 17 b oraz w Kancelarii ogólnej, pok.
nr 5, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie przy ul. Ratuszowej 10 (w dni
powszednie

od

godziny

8:00

do

godziny

15:00)

i

na

stronie

internetowej

http://chocianow.bip.pbox.pl/public/, w zakładce Oświata.
WNIOSKI o przyznanie stypendium szkolnego dla uprawnionych uczniów, będących
mieszkańcami Miasta i Gminy Chocianów należy składać: od 1 do 15 września 2014 r.,
od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-15:00, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
w Chocianowie przy ul. Ratuszowej 10, w Kancelarii ogólnej, pok. nr 5 lub za pośrednictwem
Urzędu Pocztowego.
W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków
obcych i kolegiów pracowników służb społecznych w terminie od 1 do 15 października
2014r.
Uczniowie pełnoletni o przyznanie stypendium występują we własnym imieniu.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia/słuchacza 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 2004 r. o pomocy społecznej, tj. 456 zł.
Podstawą do ustalenia uprawnień do stypendium szkolnego dla ucznia są dochody (netto)
z sierpnia 2014 r. Słuchacz kolegium, zależnie od terminu składania wniosku, podaje dochody
(netto) z sierpnia lub września br.
Stypendium szkolne przyznawane jest w dwóch transzach: od września do grudnia 2014 r.
i od stycznia do czerwca 2015 r., a w przypadku kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich
kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych od października do
grudnia 2014 r. i od stycznia do czerwca 2015 r. Stypendium szkolne wypłacane będzie na
podstawie przedłożenia dokumentu finansowego potwierdzającego fakt poniesienia
wydatków na cele edukacyjne.

