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OGŁOSZENIE
o stypendium szkolnym na rok szkolny 2020/2021

Wójt Gminy Suwałki informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o stypendium szkolne 
dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Suwałki z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji 
materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę, w szczególności, gdy w rodzinie 
występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak 
umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, rodzina 
jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Do 15 września 2020 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na 
rok szkolny 2020/2021, a w przypadku:

1) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno - wychowawcze 
rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego danego roku 
szkolnego;
2) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października 
danego roku szkolnego.

Uprawnienie ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość 
dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może 
przekroczyć kwoty 528,00 zł netto.

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego powinny zostać załączone dokumenty 
umożliwiające określenie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie. Dokumenty powinny 
potwierdzać dochód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku lub 
w przypadku utraty dochodu uzyskany w miesiącu złożenia wniosku.

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, 
w związku z tym istnieje konieczność zbierania faktur/rachunków (wystawionych na 
wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne. Paragony nie będą brane pod uwagę.

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta w budynku Urzędu Gminy Suwałki, 
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki lub w pok. nr 116.

Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej www, gmina, su walki. pl, a także w pok. 
nr 116 w budynku Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki.

Szczegółowe informacje w sprawie stypendium szkolnego można uzyskać w Urzędzie 
Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, pokój nr 116, teł.: 87 565 93 42.


