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Dyrektorzy
Miejskich Szkół Podstawowych
pracownicy MCE
w knurowie

Dotyczy: wypłaty stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia spońowe na podst. ań. 90g
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Na wniosek głownego księgowego ustalam wytyczne dotyczące wypłaty stypendium za wyniki
w nauce lub za osiągnięcia sportowe na podstawie przepisow ań. 90b - 90g ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz, U. z2017 r,, poz.219B):

1) stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia spońowe przyznawane są zgodnie
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;

2) pracownik MCE (odpowiedzialny za sprawy związane z pomocą materialną o charakterze
motywacyjnym) drogą mejlową przekazuje do szkół informacje o terminie przekazania
zwrotnej informacji na temat ilości uczniow, którym zostało przyznane stypendium za wyniki
w nauce oraz za osiągnięcia spońowe;
wypłata stypendiów dokonywana jest ostatniego dnia kończącego dany semestr;
wypłata stypendium przekazywana jest na podane w oświadczeniach rachunki bankowe
prawnych opiekunow uczniów, ktorym przyznano stypendia;
przy wypłacie stypendiów obowiązuje obrot bezgotowkowy;
MCE dokonuje wypłaty stypendiow na podstawie polecenia wypłaty dyrektora szkoły
dostarczonego co najmniej na 3 dni robocze przed datą wypłaty;

7) w przypadku dostarczenia polecenia wypłaty po terminie wskazanym w pkt. 6, wypłata
stypendiów następowac będzie w najblizszym możliwym do zrealizowania przelewow terminie;

8) dokumenty polecające wypłatę powinny być kazdorazowo sprawdzone pod względem
merytorycznym przez pracownika MCE wyznaczonego do realizacjitego zadania;

9) pracownicy księgowości MCE sprawdzają polecenie wypłaty zgodnie z obowiązującymi
przepisami z zakresu rachunkowości i ustawy o finansach publicznych;

10) kazdorazowo pracownik MCE wyznaczony do realizacji zadania związanego ze stypendiami
motywacyjnymi w uzgodnieniu z pracownikami księgowości MCE ustala czy wypłata
świadczenia pomocy materialnej w postaci stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia
sportowe nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

W kwestiach dotyczących w/w wytycznych proszę kontaktowac się bezpośrednio
z pracownikami MCE jak niżej:

1) pracownikiem MCE odpowiedzialnym za realizację zadania w sprawie stypendiow
motywacyjnych - pkt, 1 i 2,

2) pracownikami księgowości MCE - pkt 3 - 10.
W sprawie terminow ustalonych w piśmie proszę o bezposredni kontakt z głownym księgowym

MCE lub jego zastępcą,
Osobami decyzyjnymi w odniesieniu do realizacji wypłaty stypendiów są wyłącznie głowny

księgowy MCE ijego zastępca.
Wytyczne zaczynĄą obowiązywac z dniem 1 września 2018 r.

Sprawę prowadzi:Witold Dumała (tel, 32 235 27 10)
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