
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁAŃCUCIE (MOPS) 

 

 

 

 KARTA USŁUG  
KU-ŚR-08 - wersja Nr 5 

 STYPENDIUM SZKOLNE 
MIEJSCE 

ZAŁATWIENIA SPRAWY  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie, ul. Piłsudskiego 9, 37-100 Łańcut 
Dział Świadczeń Rodzinnych - pok. 1, 2, 3, 4, 5  
tel. (17) 225 33 25, fax (17) 225 61 67,  adres e-mail: mops@mopslancut.pl 
godziny pracy: poniedziałek – piątek od 7:00 do 15:00 
W każdą środę Ośrodek pełni dyżur do godz. 17:00 

PODSTAWA PRAWNA  1. Art. 90b, art. 90c, art. 90d, art. 90m ust. 2, art. 90n, art. 90o ustawy z dnia 7 września 1991 

r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.); 

2. Art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. 

U. z 2018 r. poz.2220 z późn. zm.); 

3. Art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 

z późn. zm.); 

4. Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego        

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z póżn.zm.); 

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych 

kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 1058); 

6. Uchwała Nr  XIV/108/2012 Rady Miasta  Łańcuta  z dnia 22 marca  2012 r. w sprawie 

uchwalenia  Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łańcuta. 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA 

SPRAWY  

Przez wydanie decyzji administracyjnej. 

WYMAGANE 

DOKUMENTY  

1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego. 

2. Zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości dochodów, zawierające klauzulę 

następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia” (zaświadczenie albo oświadczenie nie jest wymagane w przypadku 

ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta w MOPS Łańcut 

ze świadczeń z pomocy społecznej). 

OPŁATY  Nie podlega opłacie. 

TERMIN ZAŁATWIENIA 

SPRAWY  

Nabór wniosków  jest prowadzony od 1. do 15. września danego roku szkolnego, a w przypadku 

słuchaczy kolegiów do 15. października  danego roku szkolnego. W uzasadnionych przypadkach 

wniosek może być złożony  po upływie w/w terminów. 

TRYB ODWOŁAWCZY  Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15 za pośrednictwem Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Łańcucie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 

odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do 

wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna 

i prawomocna. 

Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu 

odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego. 
 

INFORMACJE 

DODATKOWE  

Pomoc materialna o charakterze socjalnym  w formie stypendium szkolnego przysługuje 

mieszkańcom Łańcuta, których miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie  

przekracza kwoty, o której mowa  w art. 8  ust.1 pkt.2  ustawy z dnia 12 marca  2004 r. o 

pomocy społecznej – obecnie wynosi ona 528,- zł netto. 

 

O stypendium szkolne mogą się ubiegać: 

- uczniowie 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, 

- wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom 

i młodzieży, o których mowa  w art. 16 ust. 7 ustawy  z dnia  7 września 1991 r. o systemie 

oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym  z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi  realizację odpowiednio obowiązku szkolnego  i obowiązku nauki – do czasu 



 

ukończenia  realizacji obowiązku nauki, 

 - uczniowie szkół niepublicznych  nieposiadających uprawnień  szkół publicznych  dla 

młodzieży i dla dorosłych  - do czasu  ukończenia realizacji  obowiązku nauki, 

 - słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków  

obcych – do czasu  ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak  niż do ukończenia  24. roku życia. 

 

Zgodnie z art. 90 o ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.2018r. poz. 

1457 z późn. zm.), rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne, a także pełnoletni uczeń 

są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, 

które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Stypendium szkolne wstrzymuje 

się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium 

szkolnego. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają 

ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

 

Sporządził  Zofia Szlęk-Paśko – Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych 

Zatwierdził Marek Rupar – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie 

Ostatnia aktualizacja  Listopad  – 2019 r. 


