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Przyznawanie zasiłków szkolnych

Podstawa prawna:
art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zm.) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j.Dz.U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn.zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY :

1. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego o charakterze socjalnym.
2. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów netto członków
rodziny zamieszkujących wspólnie z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu
na tytuł i źródło ich uzyskania, a w przypadku ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń
pieniężnych z pomocy społecznej zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z
pomocy społecznej.
3. Dokument potwierdzający okoliczności złożenia wniosku o zasiłek szkolny.
4. O zasiłek można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia
zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku.
II.OPŁATY :

Nie dotyczy
III. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU :

Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, ul. Wejhera 3, pokój nr 11
IV: JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA :

Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, ul. Wejhera 3
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIANIA :

Wniosek o zasiłek szkolny należy składać do Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego w
terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego
przyznanie tego zasiłku. Na podstawie wniosku wydawana jest decyzja zgodnie z kpa.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie dotyczy
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