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KUP OPP-01          OPP.4462.   .2019 

 

UZYSKANIE  STYPENDIUM SOCJALNEGO 

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY 

1. Wniosek – druk dostępny w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie pokój nr 17 oraz                  

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu w zakładce Jak załatwić sprawę. 

1. Zaświadczenie ze szkoły ucznia potwierdzające status ucznia. 

2. Osoby pracujące – zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto uzyskanych  

w miesiącu poprzedzającym moment złożenia wniosku lub oświadczenie. 

3. Osoby prowadzą gospodarstwo rolne – zaświadczenie z właściwego urzędu gminy  

o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego lub kopia decyzji w sprawie wymiaru 

podatku rolnego (tzw. nakaz płatniczy). 

4. Osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie z urzędu skarbowego                          

o wysokości dochodu osiągniętego w roku poprzedzającym rok, w którym jest 

składany wniosek lub oświadczenie. 

5. Jeśli źródłem dochodu jest renta/emerytura – odcinek renty/emerytury z miesiąca 

poprzedzającego złożenie wniosku. 

6. W przypadku pobierania przez ucznia innej pomocy o charakterze socjalnym należy 

wykazać ją jako dochód (stypendium socjalne, unijne). 

7. Informacje z Ośrodka Pomocy Społecznej o pobieranych świadczeniach rodzinnych  

z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. 

8. Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy – zaświadczenie       

z tego Urzędu wraz z informacją o wysokości pobieranego zasiłku lub oświadczenie, 

że jest się osobą bezrobotną 

9. Osoby bezrobotne, które nie są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy – 

oświadczenie, iż jest osobą bezrobotną, nie jest zarejestrowana w Powiatowym 

Urzędzie Pracy, nie osiągającą dochodów. 

10. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli 

członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia 

na rzecz osoby spoza gospodarstwa domowego. 

11. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów przyznanych 

członkowi rodziny, 

12. W przypadku alimentów przyznanych, ale nieściągalnych - zaświadczenie od 

komornika  o nieściągalności. 

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie                                                                                       

Stanowisko ds. oświaty, współpracy z organizacjami pozarządowymi i rozwoju 

przedsiębiorczości – pokój nr 17.  
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tel. 62 7528079,  fax. 62 7528097, e-mail: a.bylica@stawiszyn.pl 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Termin wydania decyzji uzależniony jest od terminu otrzymania dotacji celowej 

przeznaczonej na wypłatę stypendiów.   

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Decyzja administracyjna. 

OPŁATY 

Zwolnione z opłaty. 

TRYB ODWOŁAWCZY 

            Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu 

za pośrednictwem Burmistrza Stawiszyna w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji. 

 

PODSTAWA PRAWNA 

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 ze zm). 

Uchwała nr XXIII/127/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 września 2012 r.             

w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn. 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044) 

 

DODATKOWE INFORMACJE 

1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego 

roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich 

kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 

października danego roku szkolnego. 

1. 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 2004 r. o pomocy społecznej, tj. 528 zł. 

2. Ryczałtowy dochód w rolnictwie z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308 zł. 

3. Stypendium szkolne przyznawane jest na cele edukacyjne i jest wypłacane na 

podstawie faktur i rachunków imiennych  złożonych w Urzędzie Gminy i Miasta w 

Stawiszynie.            

 

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 

26.03.2019 r. 

 

 
                                                                                            


