URZĄD GMINY W KORYCINIE
16 – 140 Korycin, ul. Knyszyńska 2a
Telefon 85 722 91 81, fax 85 722 91 80
www.korycin.pl, e-mail sekretariat@korycin.pl

33/Oś

KARTA INFORMACYJNA
UDZIELANIE STYPENDIÓW I ZASIŁKÓW SZKOLNYCH

NAZWA

- art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),
- art. 90n ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r., poz.
1481 z późn. zm.),
- uchwała Nr V/27/2015 Rady Gminy Korycin z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Korycin (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1811 z dnia 28 maja 2015
r.).

I.

PODSTAWA PRAWNA

II.

WYMAGANE WNIOSKI Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego

WYMAGANE

III.

ZAŁĄCZNIKI

IV.

DOKUMENTY DO
WGLĄDU

OPŁATY

V.
VI.

TERMIN
ZAŁATWIENIA SPRAWY

MIEJSCE
ZAŁATWIENIA
SPRAWY

VII.
VIII
.

GODZINY PRACY

IX.

JEDNOSTKA
ODPOWIEDZIALNA

X.

TRYB ODWOŁAWCZY

XI.
XII.

OPŁATY ZA
ODWOŁANIE

UWAGI
SPORZĄDZIŁA:

1) zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach członków rodziny z miesiąca
poprzedzającego złożenie wniosku, w tym:
- zaświadczenie od pracodawcy w przypadku osób pracujących,
- zaświadczenie lub oświadczenie z Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub
bez prawa do zasiłku) w przypadku osób bezrobotnych,
- zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej,
- zaświadczenie lub oświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni w hektarach
przeliczeniowych gospodarstwa rolnego,
- dokument potwierdzający wysokość świadczeń alimentacyjnych,
- odcinek renty/emerytury potwierdzający wysokość świadczenia,
- oświadczenie o wysokości uzyskanych dochodów z prac dorywczych lub innych źródeł tj.
sprzedaż ziemi, darowizna, dochody z najmu mieszkań, umowa zlecenie, umowa o dzieło,
2) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:
- na zasadach ogólnych – zaświadczenie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego za
okresy, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej,
na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego – zaświadczenie wydane przez Naczelnika Urzędu
Skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu
opłacenia składek ZUS,
3) zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły.
Brak
Nie wymaga opłat
30 dni
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korycinie II piętro, pok. nr 1
ul. Knyszyńska 2a, 16 - 140 Korycin
tel. 85 722 91 83; 85 722 91 91
e-mail: gops_korycin@op.pl
poniedziałek - piątek w godz. 730 - 1530
Referent
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy
Korycin w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji
Bez opłat
Wniosek może składać rodzic / opiekun prawny ucznia lub sam uczeń po uzyskaniu
pełnoletniości.

Elżbieta Krystyna Tarachanowicz

