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Godziny urzędowania 
Poniedziałek: 9.00 – 17.00; Wtorek – Piątek: 7.00 – 15.00 

 
Zasiłek szkolny o charakterze socjalnym 

 
Wymagane dokumenty: Wnioskodawca-osoba ubiegająca się o przyznanie zasiłku szkolnego  o charakterze 

losowym  składa  wniosek, który zawiera: 

1.dane wnioskodawcy;(imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer kontaktowy); 

2.dane ucznia, na którego ubiega się o przyznanie zasiłku szkolnego-losowego        
o charakterze socjalnym : w tym dane osobowe ucznia (imię, nazwisko, adres 
zamieszkania ) oraz wskazanie szkoły w której uczeń pobiera naukę; 

3.Opis zdarzenia, z racji którego wnioskodawca ubiega się o przyznanie zasiłku 
losowego. 

      

 
 
Odpowiedzialny Referat: Urząd Miejski w Mosinie,  

Referat Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu 
ul. Konopnickiej 29 (budynek OSIR przy stadionie) 
I piętro, pok.12, tel. 618109-582,tel:61809-581 

  
 
 
Opłaty: Nie pobiera się. 

 
Termin i sposób załatwienia:    Zakończenie postępowania- w drodze decyzji. 

Wydanie decyzji następuje w ciągu 30 dni od daty zakończenia postępowania. 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej- art.7 pkt 14 (Dz.U z 2018, 

poz.1508); 

                                                          Ustawa  z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty –art.90e  (Dz. U. z 2018 r, 
poz.1457 tj.); 

 Ustawa z dnia  28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – art.6 ust.2          
pkt 2.(Dz.U. z 2018 r, poz.2220 tj.); 

 Uchwała Nr XX/131/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 października 2015 r.          
w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mosina (Dz.U.Woj.Wlkp.z 2015 r.poz.6941 
z późn.zm.). 

 
 
Inne informacje:   
Zasiłek szkolny może być przyznany: 

uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, na którą wpływ 
miało nagle zdarzenie losowe. Zasiłek przyznawany jest w formie świadczenia 
pieniężnego, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z procesem 
edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. 
Przyznawany jest niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. 
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- Strona 2 z 2 - 

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 620 zł (tj. 
pięciokrotność kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt.2 przywołanej ustawy o 
świadczeniach rodzinnych).  

Gmina przyznaje wysokość zasiłku uznaniowo, rozpatrując każdy wniosek 
indywidualnie. Kwota przyznanego świadczenia uzależniona jest przede wszystkim 
od wielkości przyznanej dotacji na pomoc materialną. 

      
        Termin składania wniosków 

 
Wnioski  o zasiłek szkolny o charakterze losowym należy złożyć do Burmistrza 
Gminy Mosina w okresie nie dłuższym niż 2 miesiące od zaistniałego zdarzenia. 

 
        Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Urzędzie Miejskim  
        w Mosinie -  Biuro Podawcze (parter). 
        Wnioski można przesłać również pocztą na adres: 

                                Urząd Miejski w Mosinie – Referat Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu 
         Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina 
                     Informacji udzielamy również osobiście w nowej siedzibie Referatu: 

                    ul. Konopnickiej 29 (budynek OSIR przy stadionie) 
                    62-050 Mosina, tel.618109582 

 
                                                         
                                                                   
 
 

 
 

 


