STYPENDIA SZKOLNE W GMINIE MILANÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Zgodnie z:



Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z
późn. zm.),
oraz Uchwałą Nr XXVIII/232/2013 Rady Gminy Milanów z dnia 26 czerwca 2013 r.
(Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 3490),

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.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący 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 514 zł na osobę w rodzinie (art. 8 ust. 1
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn.
zm.)
Na dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne składają się poszczególne
przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania,
pochodzące z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu z
miesiąca, w którym wniosek został złożony. Do wniosku o stypendium należy dołączyć
zaświadczenia lub oświadczenie (strony) o wysokości dochodów poszczególnych członków
rodziny.
Do dokumentów niezbędnych do ustalenia sytuacji dochodowej osoby lub rodziny należą
między innymi:
1. zaświadczenia o dochodach (dotyczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) tj. :

a. zaświadczenie od pracodawcy o dochodach wg wymogów określonych w art. 8
pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z
2015 r., poz. 163 z późn. zm.)
b. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z
prawem lub bez prawa do zasiłku)
c. oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób
niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
d. zaświadczenie lub decyzja z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o
otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek
rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie
wliczamy zasiłków celowych wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej
e. zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanych hektarów
przeliczeniowych,
f. wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub
zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja z GOPS –
fundusz alimentacyjny
g. odcinek renty/emerytury
h. oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac
dorywczych
2. Osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do przedstawienia
informacji o dochodach uzyskanych w 2016 r., np. w formie zaświadczenia z
Urzędu Skarbowego, a w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej
na podstawie przepisów o zryczałtowanych formach opodatkowania należy
przyjąć kwotę zadeklarowaną przez wnioskodawcę na oświadczeniu.
Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w
wysokości 288 zł.
Stypendium nie przysługuje:





dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne,
uczniom klas zerowych,
uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Milanów (chodzi tu o miejsce
faktycznego zamieszkania a nie zameldowania),
studentom szkół wyższych.

WNIOSKI O STYPENDIUM SZKOLNE NALEŻY SKŁADAĆ W OKRESIE OD
16.08.DO 15.09.2016 r. WYŁĄCZNIE W URZĘDZIE GMINY MILANÓW – POKÓJ
NR 16. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE POD NR TELEFONU (83) 35 67 625.
Do pobrania:



wniosek o stypendium szkolne
oświadczenie

