
Stypendia szkolne w roku szkolnym 2022/2023 

Od 1 września 2022 r. można będzie składać wnioski o przyznanie pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego. 

 
 
 
 

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie 
stypendium szkolnego należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Ornecie – sekretariat  
parter - w terminie od 1 do 15 września 2022 r., a w przypadku: 
 
• uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze 

rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego 

roku szkolnego; 

• słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego 

roku szkolnego. 

 

 

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1915 ze 

zm.), 

• Uchwała Rady Miejskiej w Ornecie Nr BRM.0007.33.2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. w 

sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Orneta 

 

 

• Uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych 

o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów 

pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż 

do ukończenia 24 roku życia; 

• Wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-

wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 

wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie 

występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, 

wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 

alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie 

losowe. 

Termin i miejsce składania wniosków: 
 

Podstawa prawna: 
 

Kto może otrzymać stypendium: 
 



Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do 

ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 600,00 zł netto 

na osobę w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 

społecznej - tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 2268 ze zm.).  

Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego - w wysokości 345 zł. 

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego 

złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został 

złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, 

pomniejszoną o: 

- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; 

- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne 

określone w odrębnych przepisach; 

- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 

Zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej do 

dochodu ustalonego w powyższy sposób nie wlicza się m.in.: 

• jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego; 

• zasiłku celowego; 

• pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej 

na podstawie przepisów o systemie oświaty; 

• wartości świadczenia w naturze; 

• świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie 

użytecznych; 

• dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego; 

• świadczenia wychowawczego (tzw. „500+”), o którym mowa w ustawie z dnia 11 

lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2022r. poz.1577) 

oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 447); 

• środków finansowych przyznawanych w ramach działań podejmowanych przez 

organy publiczne, mających na celu poprawę jakości powietrza lub ochronę środowiska 

naturalnego; 

• zwrotu kosztów, o których mowa w art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4, 619 i 762); 

• rodzinnego kapitału opiekuńczego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 

2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym  

• dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym 

lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 

r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 

• kwotę dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. - Prawo energetyczne. 



• kwotę dodatku osłonowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 

2021 r. o dodatku osłonowym . 

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym 

związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. 

 

 

• dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne, 

• dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w 

oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, 

• uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Orneta, 

• uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem 

sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 

dwudziestokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach 

rodzinnych w przypadku uczniów a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników 

służb społecznych osiemnastokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 

ustawy o świadczeniach rodzinnych, 

• studentom. 

 

 

• Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który 

przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania 

stypendium szkolnego zgodnie z art. 90 o ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 

września 1991r. 

• Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które 

stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90 o ust. 4 ustawy o systemie 

oświaty z dnia 7 września 1991r.). 

• Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają 

ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji (art. 90 o ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.). 

• Na podstawie art. 233 kodeksu karnego, kto składając zeznanie mające służyć za 

dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, 

zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 

miesięcy do lat 8. 

 

 

 

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację poniesionych przez 

wnioskodawcę wydatków za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych lub wydatków 

Pouczenie: 
 

Stypendium nie przysługuje: 
 

Dokumentowanie wydatków: 
 



na cele edukacyjne dla uczniów według katalogu wydatków kwalifikowanych po 

przedłożeniu dowodu potwierdzającego poniesione wydatki wystawionego 

na wnioskodawcę, w formie gotówkowej, do wysokości przyznanego stypendium 

szkolnego. 

 

 

 

• Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, 

• Zaświadczenie o wysokości: 

- dochodu netto z zakładu pracy 

- renty/emerytury (odcinek renty/emerytury) 

- alimentów (wyrok sądowy mówiący o wysokości zasądzonych alimentów 

lub zaświadczenie komornika lub decyzja z MGOPS - funduszu alimentacyjnego), 

• Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (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, 

• Zaświadczenie, oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywego oświadczenia lub decyzja z MGOPS o otrzymywanych 

świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny). 

• Zaświadczenie lub decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, 

• Zaświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych z urzędu gminy 

albo oświadczenie o nieposiadaniu hektarów przeliczeniowych. Przyjmuje się, że z 1 ha 

przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny określony zgodnie z art. 8 ust. 9 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

• Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach w 2021r. 

lub oświadczenie (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej 

podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach 

o podatku dochodowym od osób fizycznych), 

• Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie zawierające informację 

o formie opodatkowania, oświadczenie o wysokości dochodu oraz dowód opłacenia 

składek w ZUS (działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach określonych 

w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne), 

• Zaświadczenie ze szkoły (z wyłączeniem szkół, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Orneta). 

• Inne zaświadczenia/decyzje w zależności od sytuacji rodzinnej ucznia. 

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O 

SKŁADANIE KOMPLETNYCH WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIÓW 

SZKOLNYCH. 

Wymagane dokumenty: 
 



 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że: 

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Ornecie 

z siedzibą przy Pl. Wolności 26, 11-130 Orneta 

2. Wyznaczono inspektora danych osobowych, z którym można się kontaktować poprzez 

e-mail: iod@orneta.pl lub pisemnie na adres: Pl. Wolności 26, 11-130 Orneta 

3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego dot. 

ustalenia prawa do stypendium szkolnego wynikającego z ustaw: ustawa z dnia 7 

września 1991 o systemie oświaty. 

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów 

archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów 

dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. 

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do: 

1) dostępu do swoich danych osobowych; 

2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe; 

3) żądania usunięcia danych, gdy: 

a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; 

b) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; 

4) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 

a) osoby te kwestionują prawidłowość danych; 

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu 

danych; 

c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są 

one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń. 

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie 

na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i nie będą przekazywane do 

państw trzecich. 

 Burmistrz Ornety 

   Ireneusz Popiel 

Obowiązek informacyjny: 
 


