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Świadczenie Dobry Start
Miejsce załatwienia sprawy:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Pokój nr 9, 7; tel. 25 758 24 29; 25 757 91 64, e-mail: gops@jakubow.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek
800 – 1700
wtorek- czwartek 800 – 1600
piątek
800 – 1500
czwartek
dzień wewnętrzny
Osoba do kontaktu:
Kwiatkowska Katarzyna - kierownik GOPS
Książek Aneta – podinspektor ds. świadczeń wychowawczych
Żelazowska Agata - inspektor ds. świadczeń rodzinnych
Sposób załatwienia sprawy:
• udzielanie informacji o zasadach przyznawania świadczeń Dobry Start,
• wydawanie stosownych druków wniosków i oświadczeń,
• przyjmowanie wypełnionych wniosków,
• informowanie o przyznaniu świadczenia dobry start oraz wydawanie decyzji
o odmowie przyznania świadczenia.
Wymagane dokumenty:
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start
Formularz do pobrania:
W siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jakubowie pok. Nr 7 i 9.
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start można złożyć elektronicznie, za
pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, Profilu Zaufanego, PUE ZUS oraz bankowości
elektronicznej.
Opłaty:
Nie podlega

Czas załatwienia sprawy:
Wniosek w sprawie ustalenia prawa do świadczenia Dobry Start są przyjmowane od dnia
1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków
składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku. Wnioski złożone po upływie
terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, przyznane świadczenie zostaną
wypłacone nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych
miesiącach organy mają maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego
rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.
Tryb odwoławczy:
W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem organu wydającego decyzję.
Podstawa prawna
✓ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych
warunków realizacji rządowego programu „Dobry start ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1061),
✓ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z
2018 r., poz. 2096 z późn. zm. ).
Informacje dodatkowe
Dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej:
https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start
Sporządził:
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