
Stypendium szkolne na rok 2018/2019

Stypendium przeznaczone jest dla uczniów, którzy zamieszkują na terenie Gminy Suchy Dąb
i których kryterium dochodowe w rodzinie nie przekracza 514 zł netto na osobę.

Wnioski można pobrać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 19 lub poprzez stronę internetową
Urzędu w zakładce Formularze. Wnioski należy składać do sekretariatu Urzędu od 1 do 15
września 2018 roku, przy czym 15 września zgodnie z ustawą o systemie oświaty jest
terminem ostatecznym. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Do wniosku należy dołączyć wszystkie zaświadczenia dotyczące dochodów poszczególnych
osób zamieszkujących w jednym gospodarstwie domowym ucznia za miesiąc poprzedzający
złożenie wniosku, czyli za sierpień:

 Zaświadczenie o dochodach netto z zakładu pracy,
 Odcinek renty lub emerytury,
 Zaświadczenie o alimentach,
 Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu

poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
 Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu

poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie
Pracy,

 Oświadczenie o pracy dorywczej,
 Zaświadczenie lub potwierdzona w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

kserokopia decyzji o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy,
zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy itp.).

 Zaświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
 Zaświadczenie o otrzymywanych stypendiach socjalnych,
 Zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu z pomocy pieniężnej z Ośrodka

Pomocy Społecznej,
 Inne dokumenty potwierdzające sytuację w rodzinie (pkt 3 wniosku).

Świadczenie wychowawcze „500+” i „300+” nie jest wliczane do dochodu rodziny.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniom klas zerowych oraz osobom zamieszkującym
poza terenem Gminy Suchy Dąb.

Własnoręcznie napisane oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej
za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia
w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej
za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

https://www.suchy-dab.pl/index.php/formularze/9-formularze/34-wniosek-o-przyznanie-pomocy-materialnej.html



