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Informacja

Informacja dla osób pobierających stypendia szkolne i zasiłki szkolne
                     

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Zgierzu informuje rodziców, opiekunów prawnych
i pełnoletnich uczniów, którzy mają przyznane prawo do stypendium szkolnego na rok szkolny
2015/2016,  iż  faktury  za  zakup  artykułów  związane  z  realizacją  obowiązku  szkolnego  będą
rozliczane  za okres od 1 stycznia 2016 r. do czerwca 2016 r.

Dokładny termin  składania faktur i  rachunków do rozliczenia   stypendium szkolnego za
okres   styczeń – czerwiec 2016 r.  oraz okres, na jaki zostanie przyznane stypendium szkolne i
kwota,  zostaną  określone  w kolejnej decyzji przyznającej stypendium szkolne,  w zależności
od  posiadanych  środków.  Decyzja  przyznająca  stypendium  szkolne  zostanie  wydana  po
otrzymaniu środków finansowych na stypendia od Wojewody Łódzkiego (tj.  kwiecień-maj
2016 r.).

Jeżeli sytuacja finansowa rodziny, która ma wpływ na wysokość przyznanego stypendium, nie
ulegnie  zmianie,  to  kwota  stypendium szkolnego  w miesiącach  styczeń  -  czerwiec  2016  r.
będzie odpowiadała kwocie stypendium przyznanego w miesiącu grudniu 2015 r. 

O każdej  zmianie  sytuacji  finansowej  i  rodzinnej  wiążącej  się  z  podstawą do  przyznania
stypendium szkolnego, wnioskodawca zobowiązał się niezwłocznie informować GOPS Zgierz
we wniosku o stypendium szkolne. 

   UWAGA  ZMIANA !!!

Faktury do rozliczenia stypendium szkolnego winny być wystawione
na  wnioskodawcę  (czyli  na  rodzica  ucznia,  opiekuna   prawnego
ucznia  lub  pełnoletniego  ucznia) z dopisanym imieniem ucznia, dla
którego  został  dokonany  zakup  w  ramach  stypendium.
 
Przy wystawianiu faktur należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów, aby były
zgodne lub zbliżone do nazw umieszczonych w wykazie dołączonym do informacji.

Faktury lub rachunki powinny zawierać:
a) nazwa wystawcy
b) imię i nazwisko wnioskodawcy  ( rodzic, prawny opiekun , lub pełnoletni uczeń)   
c) imię  ucznia , dla  którego dokonano zakupu w ramach stypendium szkolnego
d)  pełną  nazwę  produktu  podlegającego  refundacji  –  istotne  jest,  aby  obuwie,  odzież   miały
adnotację :  obuwie sportowe   lub  obuwie szkolne,  odzież  sportowa,  odzież  szkolna itp.
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