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Nazwa usługi

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM- 
ZASIŁEK SZKOLNY

 Podstawa prawna:

 -ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.)
 -uchwała Nr XIX/163/05 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 lutego 2005r. w sprawie regulaminu udzielania  
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie (opublikowana  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego nr 25, poz. 459)
 -uchwała Nr XXV/211/05 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 26 października 2005r. w sprawie zmiany regulaminu 
udzielania  pomocy materialnej  o  charakterze socjalnym dla  uczniów zamieszkałych  na terenie  Gminy Kowalewo  Pomorskie  
(opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko -Pomorskiego nr 122, poz. 2080).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 -wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego
 -załączniki do wniosku: 
  1. zaświadczenie dot. zaistniałego zdarzenia losowego,  
  2. zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki- w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej,
  3. oświadczenie dot. dochodów w rodzinie,
II. OPŁATY:
 -nie pobiera się opłat.

III. TERMIN ODPOWIEDZI: 
 -niezwłocznie, nie później niż 1 miesiąc poczynając od dnia złożenia wniosku,

IV. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:
 -Referat Organizacyjny – pokój nr 4; tel. (56) 684-10-24 wew. 34

V. UPRAWNIENI:
1. Zasiłek  szkolny  może  być  przyznany  uczniowi  znajdującemu  się  przejściowo  w trudnej  sytuacji  materialnej  z  powodu  
zdarzenia losowego (np. zgon członka rodziny, pożar, powódź, gradobicie, wichura itp.).
2. W przypadku zdarzenia losowego w postaci zgonu członka rodziny przyznaje się zasiłek w formie jednorazowego świadczenia 
pieniężnego w wysokości nieprzekraczającej kwoty 2-krotnego zasiłku rodzinnego jaki przysługuje na dziecko w  wieku powyżej  
piątego roku życia do ukończenia osiemnastego roku życia.
3. W przypadku  zaistnienia  zdarzeń  losowych  innych  - zasiłek  szkolny  przyznaje  się  w formie  pomocy rzeczowej-  zakupu 
odzieży,  podręczników i  przyborów szkolnych,  sfinansowania  pobytu  czasowego  w bursie,  internacie,  akademiku,  kosztów 
wyżywienia oraz czesnego. 
4. Wnioskodawca musi być osobą, która ukończyła 18 lat, zamieszkałą na terenie gminy Kowalewo Pomorskie. 
5. Zasiłek  szkolny  może  być  przyznany w formie  świadczenia  pieniężnego  na  pokrycie  wydatków  związanych  z  procesem 
edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
6. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego  
przyznanie tego zasiłku.
7. Nie stosuje się kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

VI. SPOSÓB POSTĘPOWANIA:

Wnioski można pobrać w Urzędzie Miejskim – Referat Organizacyjny, pokój nr 4 lub ze strony 
internetowej www.kowalewopomorskie.pl (F-OR-02Z-1).

 -Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim. 
 -Po weryfikacji złożonego wniosku z wymaganymi załącznikami następuje wszczęcie postępowania i wydanie decyzji.

VII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu ul. Targowa 13/15, za pośrednictwem Burmistrza 
Miasta Kowalewo Pomorskie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
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