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Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Organizacyjno  - Oświatowy

Pokój nr 3, tel. 0 25 757 91 50, e-mail: j.milaczewska@jakubow.pl

Godziny urzędowania:

 poniedziałek            730 – 1700

 wtorek – piątek       730 – 1530

 czwartek  dzień wewnętrzny

Osoba do kontaktu:

Justyna Miłaczewska – Sekretarz Gminy /Kierownik Referatu  Organizacyjno - Oświatowego

Sposób załatwienia sprawy:

Udzielenie pomocy materialnej w formie zasiłku szkolnego uczniom na terenie Gminy Jakubów,

którzy z powodu zdarzenia losowego znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

Wymagane dokumenty:

1. wniosek o zasiłek szkolny

Formularz do pobrania:

 Wniosek o zasiłek szkolny (do pobrania)

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej

Czas załatwienia sprawy:

 Sprawę kończy wydanie decyzji o przyznaniu zasiłku szkolnego lub odmowie przyznania zasiłku

mailto:sekretariat@jakubow.p
mailto:j.milaczewska@jakubow.pl
http://www.jakubow.pl/karty/Wniosek_szkolny.pdf


szkolnego.

Zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego załatwienie sprawy wymagającej

postępowania wyjaśniającego szczególnie skomplikowanej sprawy powinno nastąpić nie później niż

w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

W toku postępowania może być wyznaczony przez organ inny termin zakończenia postępowania z

przyczyn niezależnych od organu lub w zależności od toku wyjaśnienia sprawy (art. 36 Kpa)

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji strona może wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Siedlcach

 za pośrednictwem Wójta Gminy Jakubów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji  

 

Podstawa prawna

- rozdział 8a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj.Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572, z późn.zm.);

- Uchwała Nr XXXIII/171/05 Rady Gminy Jakubów z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie
wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Jakubów;

Informacje dodatkowe

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego można składać w terminie do 2 miesięcy od wystąpienia
zdarzenia losowego.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zajście zdarzenia losowego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność
kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach
rodzinnych , tj. nie może być wyższa 455 zł.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków
związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,

raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.

 

Sporządził:

Justyna Miłaczewska

Sprawdził: Wójt

Hanna Wocial

Zatwierdził: Wójt

Hanna Wocial

 


