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UZYSKANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO
WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek – druk dostępny w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp., pokój nr 3oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu w zakładce Poradnik Klienta.
2. Zaświadczenie o wysokości miesięcznego dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia
z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
3. Jeśli osoby prowadzą gospodarstwo rolne – zaświadczenie z właściwego urzędu gminy
o posiadanym gospodarstwie rolnym i jego wielkości lub kopia decyzji w sprawie wymiaru
podatku rolnego (tzw. nakaz płatniczy).
4. Jeśli źródłem dochodu jest renta/emerytura – odcinek renty/emerytury z miesiąca
poprzedzającego złożenie wniosku.
5. W przypadku pobierania przez ucznia innej pomocy o charakterze socjalnym należy wykazać
ją jako dochód (stypendium socjalne, unijne).
6. Zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o pobieranych świadczeniach rodzinnych
z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
7. Osoby pracujące – zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto uzyskanych
w miesiącu poprzedzającym moment złożenia wniosku.
8. Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy – zaświadczenie z tego
Urzędu.
9. Osoby bezrobotne, które nie są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy– oświadczenie,
iż jest osobą bezrobotną, nie zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy, nie osiągającą
dochodów.
10. Osoba samotnie wychowująca dziecko/dzieci:
1) odcinek renty rodzinnej, z miesiąca poprzedzającego moment złożenia wniosku,
2) jeśli źródłem dochodu są alimenty:
a) wyrok sądowy, zasądzający przyznane alimenty,
b) płacone dobrowolnie – oświadczenie o ich wysokości lub odcinek z miesiąca,
c) poprzedzającego złożenie wniosku,
d) zasądzone i nieściągalne – zaświadczenie od komornika o nieściągalności.
11. Dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miejski w Książu Wlkp.
Referat Obywatelsko-Organizacyjny
Stanowisko ds. oświaty
Pokój nr 3
tel. 61 2822001 wew. 40, e-mail: agata.weiss@ksiaz-wlkp.pl
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.
Termin wydania decyzji jest uzależniony od terminu otrzymania dotacji celowej przeznaczonej
na wypłatę zasiłków.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydawana jest decyzja administracyjna.
OPŁATY
Zwolnione z opłaty.
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TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Poznaniu
za pośrednictwem Burmistrza Książa Wlkp. w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572
ze zm.).
2. Uchwała Nr XXXIX/277/2010 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 8 marca 2010r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Książ Wlkp. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 102,
poz.1929).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r.,
poz.267).
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r., poz.1282 ze zm.).
DODATKOWE INFORMACJE
1. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące
od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku szkolnego.
2. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się
o zasiłek szkolny nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. 456,00 zł.
3. Zasiłek szkolny może otrzymać uczeń znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji
materialnej, z powodu zdarzenia losowego.
DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 11.04.2013r.
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