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Sprawa Przyznawanie stypendium szkolnego 

 

Podstawa Prawna 

 Art. 90b, art. 90c, art. 90d, art. 90m ust. 1, art. 90n ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. 2018 r., poz. 1457 z późn. zm.) 

 Uchwała Nr XXXVII/196/18 Rady Gminy w Bierzwniku z dnia 30 lipca  

2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bierzwnik (Dz. Urz. 

Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r., poz. 3913) 

Miejsce załatwienia sprawy Urząd Gminy Bierzwnik, ul. Kopernika 2, 73-240 Bierzwnik, pok. Nr 12 

Jednostka odpowiedzialna Stanowisko ds. oświaty, tel.:784 355 159  lub 95 768 01 30 

 

Wymagane dokumenty 

1. Wniosek złożony na druku stanowiącym załącznik do niniejszej procedury. 

2. Załączniki do wniosku: 

 

1) oświadczenie lub zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu 

zatrudnienia, umowy agencyjnej, umowy zlecenie, umowy o dzieło oraz w okresie 

członkowstwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych 

(usług rolniczych), 

2) oświadczenie lub zaświadczenie właściwego organu w sprawie renty, emerytury, 

świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, 

3) oświadczenie  lub zaświadczenie urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa 

rolnego w hektarach przeliczeniowych,                                                                       

4) oświadczenie lub zaświadczenie o uznaniu lub odmowie uznania za osobę 

bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, 

wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku 

dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku 

aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub 

poszukujących pracy, 

5) zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu z pozarolniczej 

działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na 

zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

6) zaświadczenie lub oświadczenie zawierające informacje o formie opodatkowania 

oraz oświadczenie o wysokości dochodu w przypadku osób opodatkowanych na 

zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od 

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, 

7) oświadczenia lub zaświadczenia  organów przyznających świadczenia pieniężne, 

m.in. takie jak: 

a) dodatek mieszkaniowy, 

b) świadczenia rodzinne, 

c) świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 

8) inne dokumenty potwierdzające dochód. 
Opłaty Postępowanie nie podlega opłatom 

Termin załatwienia sprawy 

Do 30 dni, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od 

dnia złożenia kompletnego wniosku wydawana jest decyzja administracyjna  

o przyznaniu bądź odmowie przyznania stypendium.  

Wnioski składa się w terminie do 15 września każdego roku. 

Stypendium szkolne wypłacane jest w terminach: 

1) do dnia 31 grudnia - za okres od września do grudnia lub od października do 

grudnia danego roku, 

2) do dnia 30 czerwca - za okres od stycznia do czerwca danego roku. 

Tryb odwoławczy 

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  

w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Bierzwnik w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia decyzji. 

Uwagi 

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie 

następujące kryteria: 

1. zamieszkują teren gminy Bierzwnik, 

2. rozpoczynają lub kontynuują naukę w placówkach wymienionych  

w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty, 
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3. wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty 

528,00 zł, 

4. wysokość dochodu osoby samotnie gospodarującej 701,00 zł. 

 

Stypendium wstrzymuje się albo cofa w przypadku zaprzestania kontynuowania 

nauki przez ucznia.  

 

Dokumenty do pobrania 

zał. nr 1- formularz wniosku 

zał. nr 2 - oświadczenie  

zał. nr 3 – formularz klauzula RODO 

 
 


