PROGRAM „DOBRY START” – 300 plus

piątek, 08 czerwca 2018 08:28 - Poprawiony piątek, 04 stycznia 2019 10:23

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w
sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” /Dz.U. z 2018,
poz.1061/

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bisztynku informuje:

1.Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku

1) rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym /…/

2) osobom uczącym się

2. Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do
ukończenia:

1) przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;

2) przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących
się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

3. Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

1) ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
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2) ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia
– w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o
niepełnosprawności.

4. Świadczenie dobry start przysługuje w wysokości 300 zł.

5. Świadczenie dobry start nie przysługuje na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego
przygotowania przedszkolnego.

6. Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłata następują odpowiednio na
wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego /…/ albo osoby uczącej się.

7. Wniosek składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bisztynku ul.Koscielna
39
.

8. Wniosek zawiera odpowiednio:

1) nazwę i adres organu właściwego;

2) dane dotyczące wnioskodawcy i dzieci, na które wnioskodawca ubiega się o przyznanie
świadczenia dobry start, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania,
obywatelstwo, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię
dokumentu potwierdzającego tożsamość, stan cywilny wnioskodawcy oraz, o ile je posiada –
adres poczty elektronicznej i numer telefonu;

3) oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły,
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4) oświadczenie o legitymowaniu się przez dziecko orzeczeniem o niepełnosprawności,

5) klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia.”,

6) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia dobry
start.

9. Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji.

10. Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia dobry start na
wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres
poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty
elektronicznej, organ właściwy, odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o
możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia dobry start.

11. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane od dnia 1
sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków
składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada
danego roku.

12. Druki wniosków będą wydawane od 25 lipca 2018r., będą również do pobrania ze
strony www.mopsbisztynek.pl

13. Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia
następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy
czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z
dokumentami w lipcu /elektronicznie/ lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start
oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

wniosek o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry Start"
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Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Bisztynku

Lidia Tomasik

Bisztynek dn.4.06.2018r.
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