Gmina Gorzyce

Gmina Gorzyce
ogłasza nabór wniosków o przyznanie
pomocy materialnej o charakterze

socjalnym
dla uczniów z terenu Gminy Gorzyce w roku szkolnym 2015/2016
INFORMACJA O PRZYZNANIU POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM –
STYPENDIUM SZKOLNE
Na podstawie rozdziału 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity:
Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XLI/366/10 Rady Gminy Gorzyce
z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów szkół, wychowanków ośrodków i słuchaczy kolegium zamieszkałych na terenie Gminy
Gorzyce.

Osoby uprawnione
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym przysługuje:

uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla
dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków
obcych i kolegiów pracowników służb społecznych,

wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży,
o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo
ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku
nauki

Kryterium dochodowe
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium
szkolne nie może być większa niż kwota 456 zł. netto.

Wymagane dokumenty










wniosek o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym,
dokumenty potwierdzające uzyskane dochody z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku:
zaświadczenie z zakładu pracy dla osób zatrudnionych,
odcinek lub zaświadczenie z emerytury, renty
zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o pobieraniu świadczeń społecznych,
zaświadczenie lub kserokopia dokumentu potwierdzającego otrzymanie alimentów,
zaświadczenie lub kserokopia nakazu płatniczego, dla osób posiadających gospodarstwo
rolne,
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskiwanych z pozarolniczej
działalności gospodarczej.
zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wypłacanym zasiłku dla bezrobotnych /
zaświadczenie o bezrobociu,
oświadczenie o występowaniu w rodzinie wielodzietności,
oświadczenie o niepełnosprawności / zaświadczenia lekarskiego o ciężkiej lub długotrwałej chorobie
oświadczenie, że rodzina jest niepełna
w przypadku uczniów szkół Ponadgimnazjalnych zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły,
itd.

Tryb i termin składania wniosku
Wnioski należy składać wraz z pełnym kompletem dokumentów w terminie do 15 września 2015 r.
w sekretariacie Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej w Gorzycach, ul. Bogumińska 13 w Gorzycach.
Druk wniosku można odebrać w Gminnym Zespole Obsługi Finansowej w Gorzycach, ul. Bogumińska 13
Poniedziałek 730 – 1700 ; Wtorek – Czwartek 730 – 1530 ; Piątek 730 – 1400 .

