Stypendium szkolne – ZMIANA
Uczniowie zamieszkujący na terenie Torunia mogą ubiegać się o stypendium szkolne.
1. Okres składania wniosków: 1.09.2022 – 15.09.2022.
2. Stypendium szkolne przyznaje się uczniowi na okres wrzesień – grudzień, styczeń – czerwiec
danego roku szkolnego.
3. Druki wniosków dostępne w:
a) szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń,
b) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu przy ul. Słowackiego 114 - ZMIANA
c) druk do pobrania – strona internetowa http://www.mopr.torun.pl - ZMIANA
4. Stypendium przysługuje uczniowie znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej (określony
dochód na członka rodziny) oraz znajdujący się w trudnej sytuacji rodzinnej tj.: bezrobocie,
niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania
funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna, wystąpienie
zdarzenia losowego.
5. Do ubiegania się o stypendium szkolnego uprawnia równoczesne spełnienie obu przesłanek tzn.
trudnej sytuacji materialnej i trudnej sytuacji rodzinnej.
6. Miejsce złożenia wniosku: - ZMIANA
a) Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu przy ul. Słowackiego 114 w godz.: 7.30 – 14.00
b) ul. Mickiewicza 30 w godz.: 7.30-14.00
c) ul. Poznańska 52/1 w godz.: 7.30-14.00
d) ul. Fałata 36/48 w godz.:7.30 – 14.00
e) ul. Rydygiera 30/32 w godz. 7.30 – 14.00
7. Zasady ubiegania się o stypendium szkolne w zakresie ustalania dochodu:
a) 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. z 2021r. poz. 2268 ze zm.) - 600.00 zł
b)

Wysokość dochodu oblicza się na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 - 13 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

c)

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.

d) 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;
5a) świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca
2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów
politycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1255);
6) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
7) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o
pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2022 r. poz. poz. 1577), oraz dodatku
wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r . poz. 447);
8) świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007
r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019r. poz. 1 598 ze zmianami
e) pozostałe sposoby uzyskiwania dochodów np. z prowadzenia działalności gospodarczej,
rolniczej i pozarolniczej i in., dochodu w walucie obcej, są zawarte i szczegółowo opisane
w ulotce informacyjnej dostępnej w sekretariacie szkoły.
8. Załączniki do wniosku:
a) Dokumenty

potwierdzające

dochód

rodziny

ucznia

uzyskany

w

miesiącu

poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (sierpień 2022 r dla uczniów)
b) Zaświadczenie wydane przez dyrektora szkoły zawierające w szczególności: nazwisko i
imię ucznia, nazwę szkoły i klasę, do której uczęszcza w danym roku szkolnym oraz
planowany termin jej ukończenia.
c) Dokument potwierdzający zamieszkanie ucznia w Toruniu
9. Pozostałe szczegółowe informacje dotyczące dochodu, jego rodzaju, koniecznych do
załączenia zaświadczeń i decyzji, formy i terminów wypłacania stypendium, jego możliwej
kwoty oraz katalog wydatków jest dostępny w szkole wraz z wnioskiem i załącznikami.

