
Burmistrz  Drawska Pomorskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie 

stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018, przeznaczonego dla uczniów 

mieszkających na terenie gminy Drawsko Pomorskie.  

 

Pomoc materialna, na podstawie art. 90b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie 

oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.),  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 i kolegiów pracowników służb 

społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 

24 roku życia; 

2) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla 

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

3) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów 

języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do 

ukończenia 24 roku życia; 

4) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom  

i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży  

z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację 

odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia 

realizacji obowiązku nauki. 

 

Na podstawie uchwały Nr XI/81/2015 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia  

25 czerwca 2015 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Drawsko Pomorskie (Dz. Urz. Woj. 

Zacho. z 2015 r. poz. 2967 z dnia 29 lipca 2015r.), Burmistrz  Drawska Pomorskiego 

informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018 należy 

składać w terminach:  

• od 1 do 15 września 2017 roku – w przypadku uczniów spełniających obowiązek 

szkolny i nauki,  
• od 1 do 15 października 2017 roku - w przypadku słuchaczy kolegiów, 

od poniedziałku do piątku w godzinach: 9
00

 - 14
00

, w Urzędzie Miejskim w Drawsku 

Pomorskim (budynek urzędu w Parku F. Chopina, I piętro).    

 

Informujemy, że aktualny Regulamin oraz druk wniosku, przyjęte uchwałą Nr XI/81/2015 

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie regulaminu 

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 

gminy Drawsko Pomorskie, zostały udostępnione w BIP na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego w Drawsku Pomorskim www.drawsko.pl w zakładce: „Sprawy społeczne” (karta 

usług nr 5 - „stypendia szkolne”). 

 

Druki wniosków są ponadto dostępne w Informacji Urzędu Miejskiego w Drawsku 

Pomorskim, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 41 (parter, pok. 117). 

 

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udzielają pracownicy Referatu Spraw 

Społecznych w budynku Urzędu w Drawsku Pomorskim, ul. Park Fryderyka Chopina 2, I p.: 

1) pok. 16: Marta Wasilewska, tel.: 943446862, e-mail: m.wasilewska@drawsko.pl 

2) pok. 15: Małgorzata Jakubowska, tel.: 943446863, e-mail: m.jakubowska@drawsko.pl 


