STYPENDIUM SZKOLNE DLA UCZNIÓW BĘDĄCYCH
MIESZKAŃCAMI MIASTA SIEDLCE
NA ROK SZKOLNY 2017/2018
WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NALEŻY ZŁOŻYĆ
W TERMINIE OD 1 DO 15 WRZEŚNIA 2017 R.

Warunkiem przyznania stypendium jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia,
której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty 514,00 zł. Wnioskodawcy
przedstawiają

uzyskany

dochód

rodziny z

miesiąca

poprzedzającego

miesiąc

złożenia

wniosku

tj. z sierpnia 2017 r., a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony.
Do dochodu nie wlicza się świadczenia wychowawczego wypłacanego w ramach programu Rodzina 500+
Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
1. rodziców niepełnoletniego ucznia,
2. pełnoletniego ucznia (rodzic nie może złożyć wniosku w imieniu pełnoletniego ucznia),
3. dyrektora szkoły.
Stypendium może być zrealizowane jednorazowo w postaci gotówki lub w formie refundacji wydatków
poniesionych na edukację dziecka (wypłata środków finansowych następować będzie miesięcznie w okresie
od 20 do ostatniego dnia każdego miesiąca po wcześniejszym przedstawieniu dowodów poniesienia
wydatków na edukację ucznia).
Refundacji będą podlegały faktury/rachunki wystawione na wnioskodawcę w okresie od 01.07.2017 r.
do 30.06.2018 r. Paragony nie będą brane pod uwagę.
W sytuacji zakupu podręczników używanych od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,
poniesiony wydatek można udokumentować umową kupna – sprzedaży. Refundacji podlega wyłącznie odzież
sportowa wykorzystywana w procesie edukacji dziecka, np. na zajęciach: sportowych (w-f, treningi),
tanecznych, karate, na pływalni itp. Faktury/rachunki powinny zawierać pełną nazwę produktu podlegającego
refundacji. Istotnie jest, aby np. obuwie, odzież miały adnotację „sportowe” lub „szkolne”.
Pouczenie:
1. Otrzymujący stypendium są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium,
o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę
przyznania stypendium szkolnego.
3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Prosimy o zapoznanie się z informacją dotyczącą przyznawanych form stypendium szkolnego oraz sposobu
ustalania dochodu w rodzinie ucznia zamieszczoną na stronie 4 Wniosku o przyznanie stypendium szkolnego.

