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Godziny urzędowania 
Poniedziałek: 9.00 – 17.00; Wtorek – Piątek: 7.00 – 15.00 

 
Stypendium szkolne o charakterze socjalnym 

 
Wymagane dokumenty: Wnioskodawca-osoba ubiegająca się o przyznanie stypendium szkolnego                 

o charakterze socjalnym składa wypełniony wniosek, który zawiera: 

1.dane wnioskodawcy;(imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer kontaktowy); 

2.dane ucznia, na którego ubiega się o przyznanie stypendium o charakterze 
socjalnym; 

3.zaświadczenie ze szkoły(w przypadku uczniów szkół gimnazjalnych                         
i ponadgimnazjalnych) potwierdzające, że uczeń spełnia obowiązek szkolny             
w danej placówce oświatowej; 

4.dokumenty potwierdzające dochód netto z miesiąca poprzedzającego składanie 
wniosku (tj. z miesiąca  sierpnia )wnioskodawcy tj. zaświadczenie lub oświadczenie 
o wysokości dochodów; 

5.W przypadku działalności gospodarczej: 

a)na zasadach ogólnych: druk PIT za poprzedni rok kalendarzowy                     

lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego; 

b)w formie uproszczonej lub w formie ryczałtowego podatku dochodowego:  

zeznanie za poprzedni rok podatkowy lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego,  

dowody opłacania składek. 

      

 
Odpowiedzialny Referat: Urząd Miejski w Mosinie,  

Referat Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu 
ul. Dworcowa 3 
I piętro, pok.3, tel. 618109-582,tel:61809-581 

 I piętro, pok.4 tel.618109-580 
 
 
Opłaty: Nie pobiera się. 

 
Termin i sposób załatwienia:    Zakończenie postępowania- w drodze decyzji. 

Wydanie decyzji następuje w ciągu 30 dni od daty zakończenia przyjmowania 
wszystkich wniosków (tj. od dnia 15.09). 

 W przypadku wpływu większej ilości wniosków termin rozpatrzenia –do 60 dni       
od daty zakończenia przyjmowania wniosków. 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej- art.8 (Dz.U z 2016, poz.930 

j.t.); 

                                                          Ustawa  z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty –art.90b-90e b (Dz. U. 2016, 
poz. 1943 j.t.); 

 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. oświadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2016, 
poz.1518 j.t.); 
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 Uchwała Nr XX/131/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 października 2015 r.          
w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mosina (Dz.U. Woj. Wlkp. 2015 r, 
poz.6941   z późn.zm.). 

 

 
Inne informacje:   

Pomoc materialna przysługuje zamieszkałym na terenie Gminy Mosina 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 – do czasu ukończenia 
kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, 
- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom               
i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży 
upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio 
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, 
- uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla 
młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, 
- słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków 
obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia 

 
Kto może otrzymać stypendium szkolne? 

 
1.Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie (od klasy I sp)znajdujący się w trudnej 
sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności   
z rodzin, w których występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała 
choroba, wielodzietność, alkoholizm, narkomania. 
2.Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się                  
o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust.1 pkt 2   
ustawy  o pomocy społecznej tj. 514  zł. (Dz.U. z 2016,poz.930,j.t.) 

         3.Miesięczna wysokość dochodu, o której mowa  pkt 2 jest ustalana na zasadach   
         określonych w art. 8  ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej. 
 
        Termin składania wniosków 

 
Wnioski  na rok szkolny należy składać w terminie od 1 września do 15 września roku 
budżetowego, natomiast wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla słuchaczy kolegiów 
nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb 
społecznych należy składać do 15 października br. 

 
        Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Urzędzie Miejskim w Mosinie –   
        Biuro Podawcze (parter).Wnioski można przesłać również pocztą na adres: 

                                                 Urząd Miejski w Mosinie – Referat Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu 
                                   ul. Dworcowa 3 
                                   62-050 Mosina 

                                                       
                                                                  Druk wniosku dostępny będzie od 21 sierpnia w Urzędzie Miejskim w Mosinie,  
                                                                  w  szkołach  na terenie Gminy Mosina oraz na stronie internetowej :                   
                                                                  www.mosina.pl 

 
 

 

http://www.mosina.pl/

