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z dnia
…………

NAZWA USŁUGI
USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA „DOBRY START”
OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia złożenie w Urzędzie Gminy w Sicienku wniosku o ustalenie prawa do świadczenia
„Dobry start” w wysokości 300 zł (raz w roku) w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku
szkolnego.
KOGO DOTYCZY USŁUGA
Ustalenie prawa do świadczenia dobry start przysługuje:
• Matce lub ojcu dziecka,
• Opiekunowi prawnemu,
• Opiekunowi faktycznemu,
• Osobom uczącym się
z tytułu rozpoczęcia przez dziecko roku szkolnego.
CZAS REALIZACJI:
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 lub
sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia
następuje nie później niż do dnia 30 września.
Termin składania wniosków
• w formie dokumentu elektronicznego przez Internet - od 1 lipca danego roku do 30 listopada
danego roku
• w formie dokumentu papierowego w Urzędzie Gminy od 1 sierpnia danego roku do dnia 30
listopada danego roku
Wnioski złożone po upływie terminu tj. 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.
WYMAGANE DOKUMENTY:
•

Wniosek o przyznanie świadczenia w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego

Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji.
Urząd Gminy 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, Urząd Gminy, odbierając
wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania informacji o przyznaniu
świadczenia „Dobry start”.

Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia „Dobry start” nie wstrzymuje wypłaty
świadczenia.
OPŁATY – brak
TRYB ODWOŁAWCZY – nie dotyczy
Przysługuje oodwołanie od decyzji odmawiającej przyznania świadczenia „Dobry start”. Odwołanie
wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta
Gminy Sicienko w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia stronie.
PODSTAWA PRAWNA
•
•

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków
realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 )
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1257 z późn.zm.)

MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Gminy w Sicienku, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko,
Referat Kadr, Płac i Świadczeń Rodzinnych, pokój nr 19
NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 58 70 760, fax: +48 52 58 70 760
e-mail: rodzinne@sicienko.pl
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.sicienko.pl
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30 - 15.30,
Wtorek 8.00 - 17.00, Piątek 7.30 - 14.30
INFORMACJE DODATKOWE
Wyjaśnienia pojęć:
• dziecko - oznacza to uczące się w szkole dziecko własne, dziecko znajdujące się pod opieką
opiekuna faktycznego, dziecko znajdujące się pod opieką prawną lub dziecko, które zostało
umieszczone w pieczy zastępczej oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zwanej dalej "ustawą";
• osoba ucząca się - oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się w szkole, niepozostającą na
utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym
lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz osobę usamodzielnianą, o której mowa
w ustawie;
• szkoła - oznacza to szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i
dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla
dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także
młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek
wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.
Pozostałe informacje:
• Świadczenie „Dobry start” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia
przez:
- dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
- dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się
legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
• Świadczenie „Dobry start” przysługuje także w przypadku:

-

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;
- 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.
• Świadczenie „Dobry start” nie przysługuje:
- jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej,
schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym,
szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne
utrzymanie;
- na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.
• Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie „Dobry start”, jest obowiązana do jego zwrotu.
• Za nienależnie pobrane uważa się świadczenie „Dobry start” wypłacone:
- na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów albo w innych przypadkach
świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie;
- mimo braku prawa do tego świadczenia;
- osobie innej niż osoba uprawniona do tego świadczenia, z przyczyn niezależnych od organu,
który przyznał to świadczenie.
• Od kwot nienależnie pobranego świadczenia „Dobry start” naliczane są odsetki ustawowe za
opóźnienie.
• Kwoty nienależnie pobranego świadczenia „Dobry start” łącznie z odsetkami ustawowymi za
opóźnienie ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniu z wypłacanego świadczenia
wychowawczego, wypłacanych świadczeń rodzinnych oraz wypłacanych zasiłków dla
opiekunów, o których mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków
dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092).
• Nienależnie pobrane świadczenie „Dobry start” podlega egzekucji w trybie przepisów o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
• Kwoty nienależnie pobranego świadczenia „Dobry start” podlegają zwrotowi łącznie z odsetkami
ustawowymi za opóźnienie na rachunek bankowy wskazany przez organ właściwy. Odsetki są
naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczenia „Dobry start”
do dnia spłaty.
• Wójt Gminy może umorzyć kwoty nienależnie pobranego świadczenia „Dobry start” łącznie z
odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, jeżeli
zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny.
FORMULARZE DO POBRANIA
Załącznik 1: Wniosek o ustalenie świadczenia dobry start

