URZĄD MIASTA I GMINY W SKOKACH
ul. Wincentego Ciastowicza 11, 62-085 Skoki
www.gmina-skoki.pl, sekretariat@gmina-skoki.pl
tel. 618925801 fax. 618925803 NIP 784-19-45-228 Regon 000529580

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ

UZYSKANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO
O CHARAKTERZE SOCJALNYM
WYMAGANE DOKUMENTY
• Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego - druk wniosku RO-O1-O1
Druk wniosku do pobrania:
- Punkt Obsługi Interesanta w Urzędzie;;
- na stronie internetowej Gminy Skoki www.gmina-skoki.pl;
Do wniosku należy dołączyć:
• Oryginał zaświadczenia potwierdzającego wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający moment
złożenia wniosku ( dotyczy wszystkich osób wchodzących w skład rodziny).
• Kserokopia odcinka renty/emerytury ( dotyczy osób uprawnionych po pobierania renty lub emerytury).
• Kserokopia decyzji Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym
złożenie wniosku ( dotyczy osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy z prawem lub bez prawa
do zasiłku ).
• Kserokopia wyroku sądowego o wysokości przyznanych alimentów lub inne dokumenty potwierdzające
wysokość otrzymywanego świadczenia alimentacyjnego ( dotyczy osób uprawnionych).
• Oryginał oświadczenia pełnoletniego członka rodziny o uzyskiwaniu bądź braku dochodów z prac
dorywczych.
Druk oświadczenia RO-01-02 do pobrania:
- pok. nr 6, parter, Segment A Urzędu;
- na stronie internetowej Gminy Skoki www.gmina-skoki.pl;
• Oryginał rachunku lub faktury dokumentujący dokonanie zakupu podręczników, przyborów i pomocy
szkolnych, odzieży bądź obuwia sportowego.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miasta i Gminy w Skokach, ul. Wincentego Ciastowicza 11, 62-085 Skoki
Referat Oświaty
Złożenie wniosku i odbiór stosownej decyzji: Punkt Obsługi Interesanta w Urzędzie tel. (61) 8925-807,
e-mail: sekretariat@gmina-skoki.pl
Godziny obsługi interesantów: poniedziałek 9:00-17:00, wtorek-piątek 7:30-15:30

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Pobierz i wypełnij odpowiedni wniosek.
Dołącz do wniosku wymagane załączniki.
Złóż wniosek wraz z załącznikami w Punkcie Obsługi Interesanta w Urzędzie.
Poczekaj na załatwienie sprawy: pracownik poinformuje Cię o możliwości odebrania decyzji (Decyzję
można odebrać osobiście lub na życzenie interesanta przesyłana jest listem poleconym, za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru).
5. Odbierz stypendium – przelew bankowy na wskazane konto.
1.
2.
3.
4.

OPŁATY
Brak.
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TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie od decyzji można wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile (ul. Dzieci Polskich
26, 64-920 Piła), w terminie 14 dni od dnia doręczenia, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skoki.

DODATKOWE INFORMACJE

• Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego winien być złożony najpóźniej do dnia 15 września danego
roku szkolnego ( w uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie wskazanego terminu)
• Stypendium szkolne może być przyznane uczniom, którzy są mieszkańcami Miasta i Gminy Skoki.
• Stypendium szkolne może być przyznane uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, gdzie
dochód miesięczny przypadający na jednego członka w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł netto.
• Wnioskodawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Urzędu Miasta i Gminy w SkokachReferat Oświaty, o każdej zmianie sytuacji dochodowej, która wiąże się z podstawą przyznania stypendium
szkolnego.
• Stypendium szkolne może być wstrzymane albo cofnięte w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły
podstawę jego przyznania.
• Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlega ściągnięciu w trybie przepisów o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

PODSTAWA PRAWNA
•
•
•
•
•

Art.90 d, m ,n ,o Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty;
Art.8 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
Art.6 ustęp 2 pkt 2 Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych;
Art.104, 107 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego;
Uchwała Nr VII/49/2019 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom i słuchaczom kolegiów zamieszkałym na
terenie Gminy Skoki;
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