URZĄD MIEJSKI W ORNECIE

Podajemy informacje dotyczące składania wniosków o stypendium
szkolne na rok szkolny - 2021/2022

Termin i miejsce składania wniosków:
Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie
stypendium szkolnego, należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ornecie
ul. Plac Wolności 26, Punkt Obsługi Klienta w terminie do 15 września 2021r. Środa
Wyjątkiem są słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, którzy wniosek
składają do dnia 15 października danego roku szkolnego.
Wzór wniosku wraz z załącznikami jest dostępny na stronie Urzędu Miejskiego
w Ornecie (Mieszkaniec – Oświata – Pliki do pobrania) oraz w Urzędzie Miejskim.
Wniosek przed złożeniem powinien posiadać adnotację Miejsko Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej , że spełnia wymogi formalne i kwalifikuje się do
udzielenia pomocy.
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Kto może złożyć wniosek ?
• rodzice, opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia,
• pełnoletni uczeń,
• dyrektor szkoły,
• stypendium szkolne może być także przyznane z urzędu.
(Rodzice, opiekunowie prawni uczniów pełnoletnich powinni do wniosku dołączać
upoważnienie podpisane przez pełnoletniego ucznia).

Kto może otrzymać stypendium ?
• Uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla
młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych - do
czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
• Wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom
i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim biorącym udział w zajęciach
rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo
ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego
i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
• Uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla
młodzieży i dla dorosłych – 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.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia
uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż
528,00 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 2020r., poz. 1876 z późn. zm.).
Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3–13
w/w ustawy.
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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.

Do dochodu ustalonego w powyższy sposób nie wlicza się:
• 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; 308 zł
• świadczenia wychowawczego (tzw. „500+”), o którym mowa w ustawie z dnia 11
lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019r. poz. 2407)
oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020r. poz. 821).
Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 1876 z późn. zm.) są osoby spokrewnione lub
niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i
gospodarujące.

Stypendium nie przysługuje:
• uczniom klas zerowych,
• 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.
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Dokumentowanie wydatków:
Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację poniesionych przez
wnioskodawcę wydatków za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych lub 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.

Wymagane dokumenty (odpowiednio do sytuacji ucznia):
• 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 lub decyzja z MGOPS o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały,
zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny).
• Zaświadczenie lub decyzja z Urzędu Miejskiego w Ornecie o przyznaniu dodatku
mieszkaniowego / dodatku energetycznego,
• 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 w wysokości 308,00 zł.
• Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach w 2020r. 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),
• Inne zaświadczenia/decyzje w zależności od sytuacji rodzinnej ucznia.

11-130 Orneta
ul. Plac Wolności 26
woj. warmińsko-mazurskie

tel. 55 22-10-200
fax. 55 22-10-210
www.orneta.pl
e-mail: umig@orneta.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2009
Nr 1010/2010

URZĄD MIEJSKI W ORNECIE
Obowiązek informacyjny:
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 przetwarzanych w zakresie
działania Urzędu Miejskiego w Ornecie jest Burmistrz Ornety ul. Plac Wolności 26,
11-130 Orneta
2. Wyznaczono inspektora danych osobowych, z którym można się kontaktować
poprzez e’mail: iod@orneta.pl lub pisemnie
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.
Orneta, dn. 30.08.2021r.
Burmistrz Ornety
Ireneusz Popiel
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