
Ogłoszenie w sprawie składania wniosków na stypendia 

szkolne o charakterze socjalnym, na rok szkolny 2021/2022  

UWAGA!!! 

Informujemy, że od dnia 1 września do 15 września 2021 roku można składać 

wnioski  o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym na rok 

szkolny 2021/2022 w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym 

Szkół w Świedziebni (dawna siedziba gimnazjum).                                                                                                                           

Wniosek składają  rodzice, pełnoprawni opiekunowie lub pełnoletni uczniowie, 

którzy nie ukończyli 24 roku życia.  

Dzień 15.09.2021 r. jest ustawowo ostatecznym terminem                          

do składania wniosków.                                                                                                            

Stypendium przyznawane jest na dany rok szkolny, zatem wniosek o przyznanie 

stypendium szkolnego składa się jeden raz w roku.   

                                                                                                                                                

W związku z panującą pandemią choroby zakaźnej COVID-19 prosimy                                                

o sprawdzenie składanych dokumentów poświadczających Państwa dochód.                                                                  

Pełną dokumentację wraz z wypełnionym  wnioskiem  (celem skrócenia 

kontaktu)  należy złożyć w Gminnym Zespole, prosimy o zachowanie dystansu, 

dezynfekcję rąk oraz obowiązkowe zakrywanie ust i nosa ( MASECZKA). 

Dochód uprawniony do otrzymania stypendium szkolnego: 

                                                                                                                         

Dochód uprawniony do otrzymania stypendium szkolnego nie może 

przekroczyć 528 zł netto na osobę w rodzinie. W związku z zapowiadaną                    

z dniem 1 stycznia 2022 r. nowelizacją ustawy o pomocy społecznej, ulegnie 

zmianie wysokość kryterium dochodowego, które będzie wynosiło  do 600 zł 

netto na osobę w rodzinie. 

 



 

Właściwym kryterium do końca roku 2021 jest kwota 528 zł na osobę                            

w rodzinie, natomiast po 1 stycznia 2022 r. ma być nowe kryterium, kwota                 

do 600 zł na osobę w rodzinie.!!!!! 

W związku z powyższym osoby zainteresowane, których będzie dotyczyło 

również  nowe kryterium dochodowego (do 600 zł) powinny złożyć wniosek                

o stypendium szkolne do 15 września 2021r. W przypadku kryterium 528zł 

netto na osobę w rodzinie stypendium  będzie przyznane od 1 września 2021 r., 

natomiast w przypadku kryterium – do 600 zł stypendium będzie przyznane                       

od 1 stycznia 2022r.  

Formularze wniosków o przyznanie stypendium szkolnego można 

pobierać w siedzibie Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego 

Szkół w Świedziebni lub ze strony Urząd Gminy Świedziebnia: 

www.bip.swiedziebnia.pl , w zakładce:  Jednostki organizacyjne – Gminny 

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół  w Świedziebni. 

WARUNKI  UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE 

Dokumenty potwierdzające dochód gospodarstwa domowego ucznia powinny 

dotyczyć dochodów osiągniętych z miesiąca POPRZEDZAJĄCEGO  

ZŁOŻENIA WNIOSKU lub z miesiąca, w którym wniosek został złożony 

(dotyczy wyłącznie osób, które utraciły dochód): 

• zaświadczenie pracodawcy o dochodach netto   osiągniętych  w  miesiącu 

 poprzedzającym złożenie wniosku;                                                                       

• zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów 

   netto lub  z miesiąca, w którym wniosek został złożony (dotyczy osób, które 

   utraciły dochód),                

 



 

• oświadczenie o braku zatrudnienia,                                                                                            

• decyzja lub oświadczenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy,                                

• odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis 

   protokołu    zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed 

   mediatorem,                                                                                                            

•  w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne                

   do ustaleni prawa do stypendium szkolnego,                                                                                          

• zaświadczenie o  korzystaniu lub nie korzystaniu ze  świadczeń pieniężnych             

  z pomoc społecznej,                                                                                                                                             

• na ostatniej stronie wniosku wypełnioną opinię ze szkoły ponadpodstawowej, 

   jeżeli uczeń  uczęszcza do takiej szkoły.                                                                                                                                           

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą 

1. zaświadczenie z urzędu skarbowego dotyczące formy opodatkowania 

  działalności gospodarczej:                                                                                                                                          

• w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach ogólnych:                                         

   zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie uzyskanym w poprzednim 

   roku kalendarzowym                                                                                                                                      

• w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych 

   w przepisach o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów 

   osiąganych przez osoby fizyczne: oświadczenie o uzyskanym dochodzie 

   netto. 

Osoby posiadające gospodarstwo rolne 

1. zaświadczenie organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa 

    rolnego określający ilość hektarów przeliczeniowych,                                                   

2. dowód opłacenia składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego                             

    (z m-ca poprzedzającego złożenie wniosku). 



                                                                                                                                                                     

W przypadku utraty dochodu: 

dokument określający datę utraty dochodu np. świadectwo pracy, zaświadczenie 

pracodawcy itp.; 

W przypadku otrzymywania alimentów: 

odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu 

zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem,                            

a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie własne lub dowody 

wpłaty; 

W przypadku przekazywania alimentów na rzecz osób spoza rodziny: 

odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu 

zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, przekazy      

lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów; 

W przypadku pobierania renty/emerytury: 

decyzja ostatniej waloryzacji renty/emerytury; 

W przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia: 

zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki.  

Do dochodu nie wlicza się: 

a) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego; 

b) zasiłku celowego; 

c) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, 

   przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty; 

d) wartości świadczenia w naturze; 

e) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów 

   o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac 



   społecznie użytecznych; 

f) świadczenia wychowawczego;                                                                                                   

g) świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie                      

   z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz 

    osobach represjonowanych z powodów politycznych;                                                                                                                         

h) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego,                                        

i) świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 

   września 2007 r. o Karcie Polaka;                                                                                                                                           

j) świadczenia wychowawczego tzw. Program „Rodzina 500+”;                                                  

k) dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r.         

    o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Stypendium szkolne nie przysługuje: 

-  uczniowi klasy zerowej,                                                                                                                            

-   uczniowi, który nie mieszka na terenie gminy Świedziebnia,                                                                                       

- uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych                          

z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie 

przekracza w danym roku szkolnym dwudziestokrotności kwoty, o której mowa 

w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach 

rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów języków obcych i kolegiów 

pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa             

w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach 

rodzinnych. 

Nienależnie pobrane stypendium szkolne 

Rodzice dziecka, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły są obowiązani niezwłocznie 

powiadomić Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny, o ustaniu 

przyczyn, które były podstawą przyznania stypendium np. zmiana miejsca 

zamieszkania, zameldowania, zaprzestanie nauki przez ucznia, zmiana 

w dochodach rodziny. 



 

Stypendium wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które 

stanowiły podstawę przyznania stypendium lub w przypadku braku możliwości 

udokumentowania wydatków, bądź w przypadku wykorzystania stypendium                

na inne cele niż edukacyjne.                                                                                     

Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego w trybie 

przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Zespole Ekonomiczno – 

Administracyjnym Szkół w Świedziebni pod tel. 564938751 

 

                                                                                             Jolanta Nadolska 

                                                                                        /-/  kierownik  GZEAS 

 

 

Świedziebnia , 2 sierpnia 2021 r. 

 


