Informacja o udzielaniu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2015/2016
dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Biała Podlaska

Pomoc materialna w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego 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 (...) - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

2) Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym 
w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

3) Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Pomoc materialna nie przysługuje: dzieciom z oddziałów przedszkolnych, klasom zerowym oraz uczniom,
którzy nie są mieszkańcami miasta Biała Podlaska.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów składa jeden z rodziców ucznia lub pełnoletni uczeń do sekretariatu lub pedagoga szkolnego tej szkoły, do której uczęszcza uczeń w terminie od 1.IX. do 15.IX. 2015r., 
a w przypadku słuchaczy kolegiów – do dnia 15 października 2015r.

Jeżeli szkoła ucznia mieszkającego w Białej Podlaskiej znajduje się poza Białą Podlaską wnioski składa się do pokoju 
nr 8 (Kancelaria Ogólna) Urzędu Miasta Biała Podlaska w terminie do dnia 30 września 2015 roku.

Formularze wniosków wydawane będą przez Urząd Miasta – Punkt Obsługi Klienta oraz szkołę do której uczeń uczęszcza. Wnioski dostępne są także na stronie internetowej Urzędu Miasta Biała Podlaska w zakładkach: 
EDUKACJA I BIP: Jak załatwić sprawę, Edukacja.

Do wypełnionego formularza wniosku, załączyć należy dokumenty potwierdzające wysokości osiągniętych dochodów netto członków rodziny, z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku czyli z miesiąca sierpnia.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w którego rodzinie miesięczna wysokość dochodu netto na osobę nie jest większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późn. zm.) tj. 456 zł netto na 1 osobę w rodzinie.

Do dochodów rodziny (jako rodzinę należy rozumieć osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające 
w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące - art. 6 pkt 14 ustawy o pomocy społecznej) zalicza się dochody wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Potwierdzeniem osiąganych dochodów mogą być:

1) zaświadczenie zakładu pracy, decyzja ZUS – odcinek renty, emerytury lub oświadczenie wnioskodawcy o wysokości
dochodów netto uzyskanych przez danego członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku

2) zaświadczenie Urzędu Pracy dotyczące prawa lub braku prawa do zasiłku oraz wysokości (netto) zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium lub oświadczenie o dochodach uzyskanych z Urzędu Pracy

3) decyzja zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjnego wraz z dodatkami, oraz decyzje przyznające dodatki mieszkaniowe lub
oświadczenie o rodzaju i wysokości otrzymywanych zasiłków lub stosowne oświadczenie wnioskodawcy

4) postanowienie sądu o wysokości otrzymanych alimentów na rzecz osób w rodzinie (potwierdzone przekazem pocztowym), jeżeli nie są realizowane decyzje sądu - zaświadczenie komornika o braku możliwości ich wyegzekwowania lub oświadczenie wnioskodawcy

5) dochód z gospodarstwa rolnego liczony w wysokości 250 zł miesięcznie z 1 ha przeliczeniowego

6) dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

7) inne dochody: diety pobierane z tytułu pełnienia funkcji obywatelskich, dochody z pracy dorywczej.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi w przypadku wystąpienia w rodzinie n/w zdarzeń losowych: śmierci rodzica lub prawnego opiekuna, klęski żywiołowej oraz innych szczególnych okoliczności powodujących przejściowo trudną sytuację ucznia. Wniosek o zasiłek szkolny powinien zostać złożony do Urzędu Miasta, nie później niż dwa miesiące od udokumentowanego zdarzenia losowego, uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego można składać raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Jednocześnie przypominamy, że od dnia 1 lipca 2011r.: dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być nie tylko zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów, lecz również oświadczenie – przy czym 
w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej 
za złożenie fałszywego oświadczenia” – wzór oświadczenia w załączeniu.

Stypendia i zasiłki szkolne przyznawane są decyzją Prezydenta Miasta Biała Podlaska, po szczegółowej analizie złożonych dokumentów. Na wysokość ustalanego indywidualnie stypendium, wpływ mają dochody rodziny, liczba osób 
i występujące w rodzinie dysfunkcje społeczne. Kryteria te wyliczane są zgodnie z Uchwałą Nr VII/23/07 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 23 kwietnia 2007r. w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Biała Podlaska.

