
INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO
NA ROK SZKOLNY 2013/2014

WNIOSKI SKŁADAĆ NALEŻY W TERMINIE OD 1 DO 15 WRZEŚNIA
W URZĘDZIE GMINY ŻÓRAWINA

Stypendium 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 nie może być 
większa niż kwota 456 zł /osobę w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – t.j. 
Dz. U. z 2013   poz. 182 ze zm.).
Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Żórawina. 
Uczniowie, którzy mieszkają w bursach i internatach mogą starać się o przyznanie stypendium  w gminie, w której są 
zameldowani na stałe. 

Stypendium nie przysługuje: 
- uczniom klas zerowych,
- uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Żórawina.

Stypendium nie przysługuje uczniowi:
-  który otrzymuje  inne stypendium ze środków publicznych z  wyjątkiem sytuacji,  kiedy łączna kwota otrzymywanych 
stypendiów nie przekracza 1820 zł (rocznie),
- który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (Art. 7 ust. 2 
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami).

Stypendium jest  przyznawane  na wniosek (wnioski  do  pobrania  w szkołach  na terenie  Gminy,  w Sekretariacie 
Urzędu Gminy Żórawina oraz na www.bip.zorawina.pl): 
1. rodziców albo pełnoletniego ucznia,
2. dyrektora szkoły.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć odpowiednio zaświadczenia o dochodach NETTO uzyskanych 
w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, tj. :
1. zaświadczenie od pracodawcy o uzyskanych dochodach, 
2. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
3. oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Powiatowym 

Urzędzie Pracy,
3. oświadczenia rodziców o podejmowaniu prac dorywczych i otrzymywaniu z tego tytułu dochodu,
4. 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 zasiłku jednorazowego,

5. wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów wraz z potwierdzeniem ich otrzymywania 
(przekaz pocztowy, wyciąg bankowy) lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja 
GOPS  - fundusz alimentacyjny,

6. zaświadczenia o otrzymywanych stypendiach powyżej 1820 zł w roku szkolnym, 
7. odcinek renty / emerytury,
8. zaświadczenie  z  gminy  o  wielkości  posiadanych  hektarów  przeliczeniowych  (przyjmuje  się,  że  z  1  hektara  

przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 250 zł); 

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty 
dochodu - z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:

• miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
• składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne  określone  w  przepisach  o  powszechnym  ubezpieczeniu  w  Narodowym 

Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,
• kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą dokumentują dochody za rok poprzedni za pomocą zaświadczenia z 
Urzędu Skarbowego wraz z oświadczeniem o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM  PROSZĘ O BEZWZGLĘDNE KOMPLETOWANIE 
DOKUMENTÓW DO WNIOSKU, CO POZWOLI NA SPRAWNE ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW. 

Wójt Gminy Żórawina
   /-/ Jan Żukowski


