
Termin i sposób załatwiania

Wniosek można złożyć w nieprzekraczalnym terminie do  15 września, a słuchacze kolegium 
nauczycielskiego, kolegium języków obcych lub kolegium pracowników służb społecznych   w 
terminie do  15 października.

W uzasadnionych przypadkach wniosek można złożyć po upływie wskazanych wyżej terminów.

Stypendium przyznawane jest na rok szkolny i wypłacane za okresy: 
1) od września do grudnia 2018 r. - rozliczenie pomocy materialnej za ten okres powinno 

nastąpić do 25 listopada 2018 r., a wypłata do 15 grudnia 2018 r. 
2) od stycznia do czerwca 2019 r. - rozliczenie pomocy materialnej za ten okres powinno 

nastąpić do 15 czerwca 2019 r., a wypłata do 30 czerwca 2019 r. 

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 (tj. 99,20 zł ) i nie może 
przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 (tj. 248 zł.).

Do rozliczenia będą uwzględnione rachunki za zakupy dokonane w okresie od lipca br. do końca 
okresu na jaki świadczenie przyznano. W związku z tym można gromadzić rachunki do rozliczenia 
stypendium już od lipca 2018 r. Wyjątkiem jest przypadek przyznania stypendium na okres krótszy 
niż rok szkolny - uwzględnia się wtedy rachunki za okres przyznania świadczenia.  

Stypendium zostanie wypłacone na wskazane we wniosku konto bankowe lub we kasie Ośrodka po 
dostarczeniu imiennych dokumentów (faktur, rachunków, innych dowodów wpłat) 
potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne, zgodnych z określonymi we wniosku o 
przyznanie świadczenia pomocy materialnej.

W szczególnych przypadkach gdy niemożliwa jest wypłata stypendium w formie refundacyjnej, 
można złożyć prośbę o wypłacenie stypendium w formie pieniężnej. Forma ta polega na 
przekazaniu środków pieniężnych i rozliczeniu ich dopiero po dokonaniu zakupów.

Podstawa prawna

 ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. 
zm.);

 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 uchwała Nr XLV/453/2017 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 września 2017 r. w 

sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego 
z 2017 r. poz. 3659);

 uchwała Nr LIV/580/2018 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 czerwca 2018 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański (Dz. 
Urz. Woj. Pomorskiego z 2018 r. poz. 3112) .
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