Data wpływu wniosku do Ośrodka Pomocy
Społecznej w Swarzędzu

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO
I. INFORMACJE O UCZNIU
1. Wnioskodawca

(należy zaznaczyć stawiając znak X)

 RODZIC
 PEŁNOLETNI UCZEŃ
 Z URZĘDU
2. Dane osobowe ucznia
Imię i Nazwisko ucznia
PESEL ucznia
Imię i Nazwisko ojca
PESEL ojca
Imię i Nazwisko matki
PESEL matki
Data i miejsce urodzenia
ucznia
Telefon

(stacjonarny/komórkowy)

3. Informacja o szkole
Nazwa szkoły
Typ szkoły
(niepotrzebne skreślić)

Podstawowa

Gimnazjum Zawodowa

W roku szkolnym 2016/2017 jestem uczniem klasy
(zaznaczyć właściwą klasę)

1

2

Technikum

3

Liceum profilowane

4

5

INNE

6

Miejscowość

Ulica
Kod pocztowy

Liceum
ogólnokształcące

-

Województwo

4. Adres stałego zameldowania
Miejscowość

Ulica (nr domu/lokalu)
Kod pocztowy

-

Województwo

wielkopolskie

5. W przypadku, gdy miejsce zamieszkania jest inne, niż miejsce zameldowania lub w
razie jego braku, podać miejsce aktualnego pobytu(należy załączyć dokumenty potwierdzające
przebywanie na terenie Miasta i Gminy Swarzędz, gdy uczeń posiada zameldowanie na terenie innej gminy)

Miejscowość

Ulica (nr domu/lokalu)
Kod pocztowy
1

-

Województwo

6. Uczeń spełnia następujące kryteria

(należy zaznaczyć stawiając znak X)

miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kryterium dochodowego, określonego
w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r., poz. 930 ze zm.)
w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność lub inna
okoliczność wskazana w art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 ze
zm.)
uczeń pochodzi z rodziny niepełnej
uczeń indywidualnie pobiera pomoc w formie (właściwe podkreślić):
dofinansowanie do obiadów;
dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia nauki w szkole;
dodatek do zasiłku rodzinnego na zakup biletów na dojazd do szkoły;
dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu zamieszkania w internacie;

7. Wniosek dotyczy następującej formy stypendium
(stypendium może być udzielone w jednej lub kilku formach, należy zaznaczyć stawiając znak X)
całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych,
wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych
realizowanych poza szkołą
pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, biletów miesięcznych na
dojazd na zajęcia edukacyjne, zakup pomocy i przyborów szkolnych
całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy
uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów)

8. Krótkie uzasadnienie przyznania stypendium w formie finansowej
(przyznaje się w sytuacjach, o których mowa w art. 90d ust. 5 ustawy o systemie oświaty)
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....................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................……………………
……………………..…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………….

Swarzędz, dnia ………………… 2016 r.
................................................................................
imię i nazwisko oraz podpis wnioskodawcy
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9. Rodzeństwo ucznia, na które został złożony wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
l.p.

Imię i nazwisko

PESEL

Nazwa szkoły

1. Oświadczam, że moja rodzina* składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we
wspólnym gospodarstwie domowym
*rodzina - osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące

L.p.

3

Imię i nazwisko

Data
urodzenia

PESEL

Stopień
pokrewieństwa

2. Dochody gospodarstwa domowego
(dochód oblicza się w sposób wskazany w ustawie o pomocy społecznej - patrz objaśnienia;
kwoty podawane w rubryce 2. należy udokumentować stosownymi zaświadczeniami )
Rodzaj źródła

1. Imię i nazwisko osoby uzyskującej dochód

umowa o pracę,
umowa zlecenia,
umowa o dzieło itp.
(zaświadczenie od pracodawcy)
działalność gospodarcza
(zaświadczenie z urzędu skarbowego)
praca za granicą
(umowa, oświadczenie, zaświadczenie)
emerytura/renta,
świadczenie/zasiłek przedemerytalny
(przekaz lub przelew pieniężny)
świadczenia rodzinne - zasiłek rodzinny,
dodatki,
zaliczka alimentacyjna, świadczenie/zasiłek
pielęgnacyjny
(zaświadczenie o nie pobieraniu/pobieraniu
świadczeń)
świadczenia z OPS - zasiłek stały/okresowy,
dodatek mieszkaniowy,
inne
(zaświadczenie o nie pobieraniu/pobieraniu
świadczeń)

alimenty - otrzymywane dobrowolnie
lub
w wyniku egzekucji (w przypadku
nieściągalności zaświadczenie od komornika)

świadczenia dla bezrobotnych
(zaświadczenie o nie pobieraniu/pobieraniu
świadczeń)
dochód z gospodarstwa rolnego
(zaświadczenie o wielkości gospodarstwa
w ha przeliczeniowych)
stypendia, praktyki zawodowe
(zaświadczenie o nie pobieraniu/pobieraniu
świadczeń)
inne .....................................................
(oświadczenie, zaświadczenie)
Łączny
dochód
domowego:
4

całego

gospodarstwa

Oświadczam, że moja rodzina składa się z .......…......... osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie
domowym.
Średni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi ........................................... zł
(słownie: …………………………………......................................................................................…………………zł)

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej potwierdzam własnoręcznym podpisem
prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb programu
pomocy materialnej zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016r., poz. 922)

Pouczenie:
Otrzymujący stypendium są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje
stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią
podstawę przyznania stypendium szkolnego.
Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Wniosek należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu (ul. Poznańska 25).
Swarzędz, dnia ………………….. 2016 r.

………………………………………………
czytelny podpis wnioskodawcy

Nazwisko i imię wnioskodawcy
Adres zamieszkania
Szkoła i klasa, do której będzie uczęszczał uczeń,
na którego został złożony wniosek
Numer konta bankowego
właściciel rachunku
nazwa banku, w którym rachunek został
założony
Swarzędz, dnia ………………… 2016 r.

……………………………………………………….
podpis wnioskodawcy
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III. INFORMACJA O WERYFIKACJI FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ
(wypełnia pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu)

 wniosek spełnia kryteria przyznania pomocy
 wniosek nie spełnia kryteriów przyznania pomocy
Ogółem dochód rodziny w miesiącu .................................2016 r. wyniósł .............................……..
Liczba członków rodziny .................................... .
Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę wyniósł .......................……

Krótkie uzasadnienie: ............................................................................................................

…...............................................…………………………………………...................……....
……………………………………....…………………………………………………......……..
………..........................................……………………………………………………………..
.…...................................................................................................................…………….

Swarzędz, dnia ……………………………. 2016 r.
miejscowość, data

……………………………..……...............................…………………………
podpis pracownika

IV. OBJAŚNIENIA
A. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
1) zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez każdego członka rodziny;
2) decyzję dokumentująca wysokość emerytury/renty, świadczenia/zasiłku przedemerytalnego;
3) zaświadczenie o uzyskiwanej pomocy materialnej z ośrodka pomocy społecznej;
4) zaświadczenie o uzyskiwanych świadczeniach dla bezrobotnych;
5) zaświadczenie o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych i poszukujących pracy;
6) zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej
w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni – w przypadku uzyskiwania dochodu z prowadzenia gospodarstwa
rolnego;
7) kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka;
8) kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody
sądowej; w przypadku uzyskania niższych alimentów niż zasądzone należy dołączyć:

zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości
wyegzekwowanych alimentów,

przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów;
9) oświadczenia o innych źródłach dochodu (np. praca zarobkowa za granicą, wynagrodzenie z tytułu praktyk, stypendia);
10) stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie z innych źródeł niż w pkt 1 – 9 (według zasad
określonych w ustawie o pomocy społecznej - patrz poniżej).

UWAGA:
- Należy dołączyć zaświadczenia dla WSZYSTKICH członków rodziny, którzy w momencie składania wniosku
o przyznanie stypendium są osobami pełnoletnimi.
- W przypadku rozbieżności dotyczących adresu zameldowania i adresu zamieszkania należy załączyć wyjaśnienie
oraz dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania ucznia (np. umowa najmu mieszkania) oraz zaświadczenie z miejsca
zameldowania o nie pobieraniu takiego świadczenia.
- Przeciętny miesięczny dochód na 1 osobę w rodzinie – ustala się dzieląc przeciętny miesięczny dochód rodziny
przez liczbę członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Wysokość tego dochodu nie może
być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej (514 zł netto na 1 członka rodziny)
- Jeżeli rodzic ubiega się o stypendium dla kilkorga dzieci, to w/w załączniki składa tylko do jednego wniosku.
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C. Wyciąg z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 930
ze zm.)
Art. 8.(…) 3. 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:
1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
4. Do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 nie wlicza się:
1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
2) zasiłku celowego;
3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
4) wartości świadczenia w naturze;
5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
6) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.
5. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:
1) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od
osób fizycznych - za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie
podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne
określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej
działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów,
określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego
w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność,
a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;
2) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.
6. W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie
z małżonkiem, przez podatek należny, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej
pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich
wykazanych w nich dochodów.
7. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na
zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez
naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości:
1) przychodu;
2) kosztów uzyskania przychodu;
3) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;
4) dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach, o których mowa w ust. 6;
5) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;
6) należnego podatku;
7)
odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności
gospodarczej.
8. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w
przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie
zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na
podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
9. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł.
10. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.
11. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia
z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:
1) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
2) kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie - kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12
kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.
12. W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie
osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.
13. W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego
Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.

D. Wyciąg z ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 2156
ze zm.)
Art. 90b. 1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub
budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.
2. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier
dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.
3. Pomoc materialna przysługuje:
1)
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;
2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust.
7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku
szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
4. Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2, przysługują również:
1) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu
ukończenia realizacji obowiązku nauki,
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2) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia
kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
Art. 90c. 1. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny.
2. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
1) stypendium szkolne;
2) zasiłek szkolny. (...)
Art. 90d. 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich
dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej 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, z zastrzeżeniem ust. 12.
2. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających
poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.
3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do wychowanków ośrodków, o których mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2, oraz słuchaczy
kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.
4. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów, o których mowa w ust.
3, także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.
5. Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że
udzielenie stypendium w formach, o których mowa w ust. 2, a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych także w formie, o której
mowa w ust. 4, nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów, o których mowa w ust. 3, udzielenie stypendium w
formach, o których mowa w ust. 2 i 4, nie jest celowe.
6. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.
7. 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 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr
99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703).
8. Miesięczna wysokość dochodu, o której mowa w ust. 7, jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy, o której
mowa w ust. 7, z tym że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2 i 3.
9. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.) i nie może przekraczać miesięcznie 200 % kwoty,
o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
10. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym,
a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb
społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.
11. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż
miesięczne lub jednorazowo, z tym że wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie
dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w
przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
12. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków
publicznych, z zastrzeżeniem ust. 13.
13. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne
w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności
kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy
kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności
kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
informacje o jednostce
Art. 90o. 1. Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał
stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do pełnoletniego ucznia.
3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków
obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2, w przypadku gdy dyrektor
poweźmie informację o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
4. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium
szkolnego.
5. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.
6. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej.
7. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli zwrot wydatków na udzielone stypendium szkolne w całości lub w części
stanowiłby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłby skutki udzielanej pomocy, właściwy organ może odstąpić
od żądania takiego zwrotu.

E. Wyciąg z ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny (Dz. U. z 1997 Nr 88, poz. 553, z późn. zm.)
Art. 233. § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na
podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
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