
INFORMACJA 
W sprawie stypendiów szkolnych w roku szkolnym 2016/2017 

 

Podstawą wypłaty stypendiów szkolnych w roku szkolnym 2016/2017 za okres od września                      

do 31 grudnia 2016 r., jest wniosek złożony do 15 września 2016 r., do którego została wydana pozytywna 

decyzja przyznająca stypendium szkolne na okres od września do grudnia 2016 r.  

Stypendia za okres wrzesień- grudzień 2016 r. będą wypłacane jednorazowo w grudniu 2016r.  po 

uprzednim rozliczeniu się w terminie od 28 listopada do 2 grudnia 2016 r. 

 Rozliczenie nastąpi w dniu wyznaczonym dla danej miejscowości. 

Wnioskodawcy proszeni są o OSOBISTE stawienie się w Urzędzie Gminy i Miasta w biurze Świadczeń 

wychowawczych 500+ (parter) w godzinach 9⁰⁰-15⁰⁰ wg poniższego harmonogramu : 

 

Wnioskodawcy proszeni są o dostarczenie POTWIERDZEŃ PONIESIONYCH 

KOSZTÓW na łączną kwotę 120,00 zł. na każdego ucznia tj. faktur i rachunków imiennych 

na rodzica lub pełnoletniego ucznia.  

 

DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW: 

Wnioskodawca otrzymujący stypendium szkolne w formie zwrotu poniesionych kosztów przedstawia 
odpowiednio dowody, w tym rachunki/faktury potwierdzające poniesione wydatki na cele edukacyjne wg katalogu 
wydatków kwalifikowalnych do stypendium szkolnego. Istotne jest także, aby np. plecak, obuwie itp. miały adnotację 
„szkolne” lub „sportowe”. Wydatki ponoszone z tytułu zakupu artykułów szkolnych, odzieży sportowej, obuwia 
sportowego itp. powinny stanowić odzwierciedlenie sytuacji materialnej rodziny korzystającej ze stypendiów 
szkolnych. 

W przypadku, kiedy wartość przedstawionych dokumentów, przewyższy kwotę przyznanego stypendium, 
nastąpi zwrot poniesionych kosztów tylko do wysokości świadczenia. W sytuacji, kiedy wartość przedstawionych 
dokumentów, w tym faktur/rachunków będzie niższa niż wysokość świadczenia, zwrot nastąpi do wysokości wartości 
dokumentów, w tym faktur/rachunków. 

W celu zapewnienia sprawnej obsługi proszę o stawienie się w wyznaczonym terminie, w przypadku braku 
możliwości stawienia się w wyznaczonym terminie prosimy o kontakt z pracownikami tj. Kingą Krysiak lub Martyną 
Rogacką (tel. 63/ 248-10-41) w celu uzgodnienia innego terminu. 
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 Jaroszewice 
Rychwalskie 

 Jaroszewice 
Grodzieckie 

 Dąbroszyn 
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 Kuchary 
Kościelne 

 Rozalin 
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 Kuchary 
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 Siąszyce 
Trzecie 

 Biała 
Panieńska 

 Lubiny 
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 Rybie 

 Rychwał 

 Wola 
Rychwalska 


