
                

Olsztyn, dnia ……………………………. 

 

……………………………………… 
               (imię i nazwisko wnioskodawcy) 
ul…………………………………… 

10-  …….   Olsztyn 

 

 

Oświadczenie  

 

 

w związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023 

 

dla ucznia……….……………………………………………………………………………………….
                                 (imię i nazwisko, szkoła) 

oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że decyzja administracyjna w powyższej sprawie 

zostanie wydana do dnia 15 listopada 2022 r. zgodnie z treścią art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.). 

Jednocześnie zobowiązuję się powiadomić niezwłocznie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Olsztynie (ul. Piłsudskiego 61A, 10-449 Olsztyn, Centrum Informacji, stanowisko nr 2)  o ustaniu 

przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90 ustawy z dnia  

7 września 1991r. o systemie oświaty - tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1915 ze zm.), np. o zmianie osiągniętego 

dochodu, zmianie miejsca zamieszkania, zmianie szkoły, utracie statusu ucznia, umieszczeniu dziecka 

w ośrodkach lub innych instytucjach oraz zmianie numeru konta bankowego wnioskodawcy.  

 

       ………………………………………………. 
        (czytelny podpis wnioskodawcy)   
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