Karta usługi OK 01
URZĄD MIASTA
BIELSK PODLASKI
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mikołaja Kopernika 1
centrala (085) 731 -81-00,

fax. (085) 731-81-50

e-mail:um@bielsk-podlaski.pl
www.bielsk-podlaski.pl

REFERAT OŚWIATY I KULTURY
Nazwa usługi:

WNIOSEK O PRZYZNANIE
STYPENDIUM SZKOLNEGO/ZASIŁKU SZKOLNEGO
PODSTAWA PRAWNA:
Rozdział 8 a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 , z późn.
zm.),Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów
dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1058), Rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się
stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń
rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015 r. poz. 1238), art. 104, art. 108 ust. 1, art. 155 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Regulamin
przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Bielsk
Podlaski stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIII/183/2005 r. Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 marca
2005 r. w sprawie przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
miasta Bielsk Podlaski (Dz. U. Urz. Woj. Podl. z 2005 r. Nr 104, poz. 1244, z 2006 r. Nr 130, poz. 1233, z 2008 r. Nr
142, poz. 1383)
WYMAGANE DOKUMENTY:
We wniosku należy podać:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Imię i nazwisko ucznia i jego rodziców,
Miejsce zamieszkania ucznia,
Informację o szkole do której uczeń uczęszcza,
Pożądaną formę świadczenia pomocy materialnej inną niż forma pieniężna,
Oświadczenie o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
Dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej, w tym zaświadczenia o osiąganych
dochodach wszystkich członków rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku/w miesiącu w
którym wniosek został złożony (w przypadku utraty dochodu).

Do wniosku należy dołączyć np.:
1. zaświadczenie o wynagrodzeniu za pracę (netto),
2. zaświadczenie o zasiłku rodzinnym i dodatku stałym,
3. zaświadczenie o zasiłku pielęgnacyjnym,
4. zaświadczenie o zasiłku okresowym z pomocy społecznej,
5. zaświadczenie lub odcinek emerytury, renty rodzinnej, inwalidzkiej, świadczenia przedemerytalnego,
6. zaświadczenia o alimentach i świadczeniach alimentacyjnych bądź też wyrok o zasądzonych alimentach,
7. zaświadczenie o wysokości zasiłku rodzinnego,
8. zaświadczenie lub decyzję o wysokości dodatku mieszkaniowego,
9. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach
ogólnych (rozliczenie roczne lub miesięczne), w przypadku prowadzenia działalności na zasadach o

zryczałtowanym podatku dochodowym bądź też na zasadach karty podatkowej (oświadczenie wnioskodawcy
o dochodach),
10. zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (ilość ha przeliczeniowych),
11. zaświadczenie o pobieranych stypendiach o charakterze socjalnym ze środków publicznych,
12. Inne dochody.
OPŁATY:
Opłaty nie pobiera się.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wydanie decyzji w terminie 14 dni od daty wpływu dotacji do budżetu miasta.
REFERAT ODPOWIEDZIALNY ZA ZAŁATWIENIE SPRAWY:
Referat Oświaty i Kultury
ul. Kopernika 1
17-100 Bielsk Podlaski
parter pokój nr 13
tel. 85 731 81 40 tel. komórkowy 690 608 087
e-mail:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze podawczym
Kiedy:
Od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj:
w poniedziałki od 800 do 1600
wtorek-piątek od 730do 1530
TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji (odwołanie składa się na biurze
podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski).
UWAGI:
Wniosek do pobrania
Druk wniosku dostępny w Referacie Oświaty i Kultury – Urząd Miasta Bielsk Podlaski, ul. M. Kopernika Nr 1 parter
pokój nr 13 oraz BIP załatwianie spraw obywatelskich przyznanie stypendium/ zasiłku szkolnego dla uczniów.
Opracowała: A. Wesołowska-Demianiuk
Akceptacja Teresa Ostaszewska
Zatwierdzi: Eugeniusz Jakubowski

Bielsk Podlaski ………………………………..

