
STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 

2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) istnieje możliwość uzyskania przez 

uczniów zamieszkałych na terenie gminy Brańszczyk stypendium szkolnego.  

Pomoc materialna (stypendium szkolne) przysługuje zamieszkałym na 

terenie Gminy Brańszczyk:  

1) uczniom szkół - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do 

ukończenia 24 roku życia,  

2) wychowankom ośrodków,  

3) dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi 

niepełnosprawnościami - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,  

4) słuchaczom kolegiów - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak 

niż do ukończenia 24 roku życia, zwanym dalej uprawnionymi. 

 

Świadczenia pomocy materialnej (stypendium szkolne) przyznawane są na 

wniosek:  

1) rodziców ucznia, pełnoletniego ucznia lub opiekuna ustanowionego przez 

sąd opiekuńczy po zasięgnięciu opinii odpowiednio dyrektora szkoły, 

kolegium lub ośrodka,  

2) odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka,  

Formularz wniosku można pobrać w Urzędzie Gminy w Brańszczyku, 

pokój Nr 7 – sekretariat , w godz. pracy (8:00 – 16:00), a także ze strony 

internetowej www.branszczyk.pl  

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia potwierdzające dochód netto 

rodziny ucznia z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. 

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio: 

1) zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto uzyskanych 

przez członka rodziny, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu 

podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, 

2)  odcinek renty/emerytury, 



3) wyrok o przyznaniu alimentów lub oświadczenie o wysokości 

otrzymywanych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym, 

wyciągiem bankowym itp.), 

4) zaświadczenie o wysokości pobranych świadczeń rodzinnych i stałych 

zasiłków z pomocy społecznej, 

5) w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne kopię decyzji o 

wielkości powierzchni gospodarstwa rolnego (za dochód z 1 ha 

przeliczeniowego należy przyjąć kwotę 250,00 zł), 

6) osoby prowadzące działalność gospodarczą stosowne zaświadczenie z 

urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie lub oświadczenie, 

7) w przypadku osoby bezrobotnej z prawem lub bez prawa do zasiłku 

zaświadczenie, decyzję z urzędu pracy lub oświadczenie. 

 

O przyznanie stypendium szkolnego może ubiegać się osoba, której dochód 

netto na członka w rodzinie nie przekracza 456,00 zł.  

Wnioski można składać w terminie: 

 -  do 15 września 2015  r. 

- do 15 października 2015 r. - w przypadku słuchaczy kolegiów 

nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów 

pracowników służb społecznych. 

 

 


