REGULAMIN
przyznawania stypendiów socjalnych dla wychowanków internatów i burs
Forma pomocy
1. Stypendia, finansowane przez Powiat Drawski, zwane dalej stypendiami przyznawane są
wychowankom internatów i burs działających przy szkołach, dla których Powiat Drawski jest
organem prowadzącym.
2. Stypendia przyznawane są na semestr roku szkolnego.
3. Stypendia przyznawane są na pokrycie kosztów wyżywienia w internacie i bursie, w
wysokości kosztu miesięcznego wyżywienia obliczonego na podstawie średniej
arytmetycznej stawek dziennego wyżywienia obowiązujących w internatach i bursach
działających przy szkołach i placówkach, dla których Powiat Drawski jest organem
prowadzącym w czerwcu roku szkolnego poprzedzającego rok, w którym następuje
przyznanie stypendiów.
4. W przypadku, jeśli stawka dziennego wyżywienia obowiązująca w internacie i bursie jest
niższa od średniej arytmetycznej, o której mowa w pkt 3, stypendium pokrywające w całości
koszty wyżywienia przysługuje do wysokości dziennej stawki wyżywienia obowiązującej w
internacie i bursie.
5. Stypendia przyznawane są w formie bezgotówkowej, przekazywane bezpośrednio do
budżetu placówki oświatowej.
6. Stypendiów nie przyznaje się na okres wakacji letnich i ferii zimowych.
7. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Starosta Drawski w terminie do 30 września
na pierwszy semestr i do 15 lutego na drugi semestr roku szkolnego.
8. W szczególnych przypadkach Starosta Drawski może podjąć decyzję o przyznaniu
stypendium w innym terminie.
9. Zarząd Powiatu Drawskiego może corocznie ustalić maksymalną liczbę przyznawanych
stypendiów. Maksymalna liczba stypendiów może ulec zmianie.
10. Preferencje przy przyznawaniu stypendiów posiadają osoby o najniższych dochodach na
jedną osobę w rodzinie.
Kryteria przyznawania i przekazywania stypendium
11. Za dochód na osobę w rodzinie uznaje się dochód rodziny podzielony przez liczbę osób w
tej rodzinie. Jeśli rodzina jest właścicielem gospodarstwa rolnego, wówczas przyjmuje się, że
z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu
ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1381). Dochody uzyskiwane przez rodzinę z gospodarstwa rolnego
oraz ze źródeł pozarolniczych sumuje się.
12. Stypendia mogą otrzymywać wychowankowie internatu i bursy, którzy spełniają
następujące kryteria:

a) pochodzą z rodzin, w których dochód na jedną osobę nie przekracza 400 zł netto wówczas otrzymują stypendium pokrywające w całości koszty wyżywienia w internacie i
bursie,
b) pochodzą z rodzin, w których dochód na jedną osobę kształtuje się na poziomie 401 - 500
zł netto - wówczas otrzymują stypendium pokrywające 75% kosztów wyżywienia w
internacie i bursie,
c) pochodzą z rodzin, w których dochód na jedną osobę kształtuje się na poziomie 501 - 600
zł netto - wówczas otrzymują stypendium pokrywające 50% kosztów wyżywienia w
internacie i bursie.
13. Dochód na osobę w rodzinie określa się na podstawie zaświadczeń o źródłach dochodów
w rodzinie oraz oświadczeń dotyczących liczby członków rodziny.
14. Wniosek musi zawierać informacje o stypendiach otrzymanych z innych źródeł oraz o
wysokości tych stypendiów. Do wniosku mogą być załączone dodatkowe opinie o sytuacji
materialnej i społecznej rodziny wychowanka.
15. Dokumenty, o których mowa w pkt 13 i 14 należy dostarczyć dyrektorowi szkoły lub
placówki oświatowej. Dyrektor szkoły / placówki oświatowej po zebraniu dokumentów
wszystkich uczniów zainteresowanych stypendium zobowiązany jest dostarczyć je
Wydziałowi Edukacji w Starostwie Powiatowym w terminie umożliwiającym przedstawienie
wniosków Staroście Drawskiemu przed datą wskazaną w pkt 7.
16. Wypłacania stypendium zaprzestaje się w przypadku, gdy wychowanek:
a) zrezygnuj e z zakwaterowania w internacie / bursie,
b) zostaje skreślony z listy uczniów,
c) przerwie naukę,
d) nie przedstawił dokumentów wymienionych w pkt 13 i 14.
17. W przypadku, gdy uczeń nie uczęszcza systematycznie na zajęcia szkolne tzn. liczba
godzin nieusprawiedliwionych przekroczy 10 w skali miesiąca, Dyrektor ma prawo
wnioskować do Starosty Drawskiego o skreślenie ucznia z listy stypendystów.
18. Rodzice lub opiekunowie prawni wychowanków zawiadamiani są przez szkołę /
placówkę oświatową o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium ich dzieciom.
19. Wychowankowie, którzy otrzymują stypendia socjalne z innego źródła nie są uprawnieni
do ubiegania się o stypendium dla wychowanków internatów i burs finansowane przez
Powiat Drawski.
Zasady rozliczania stypendium
20. Dyrektor szkoły składa do Wydziału Edukacji na koniec każdego miesiąca imienną listę
wychowanków internatu / bursy, którym przyznano stypendium ze wskazaniem liczby dni w
danym miesiącu, jaką wychowanek był zakwaterowany w internacie / bursie.
21. Wzór wniosku o przyznanie stypendium socjalnego dla wychowanków internatów i burs
stanowi załącznik do regulaminu.

