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W sprawie: 

Pomoc materialna dla uczniów – stypendia szkolne  

1. Od czego zacząć? 

  
1.Wypełniony wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
/ dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Byczyna. 
2.Zaświadczenia lub oświadczenie o dochodach członków rodziny za miesiąc poprzedzający  
złożenie wniosku. 

 

2. Ile trzeba płacić za załatwienie sprawy? 

      Nie wymaga opłat. 

3. Referat odpowiedzialny za załatwienie sprawy: 

Referat  Organizacyjny i Oświaty 

Sebastian Szymała - Inspektor 

Pokój nr 30 II piętro  

Tel. 77 413 41 50 wew. 25 

4. Jak długo czeka się na załatwienie sprawy? 

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienia sprawy wymagającej 
postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy 
szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia 
postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania 
odwołania.   

5. W jaki sposób odebrać dokument kończący sprawę? 

Odbiór decyzji osobisty lub za pośrednictwem poczty pod wskazany adres przez 
wnioskodawcę za potwierdzeniem odbioru.   

6. Przepisy prawne obowiązujące przy postępowaniu w danej sprawie: 

1. Rozdział 8 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 
z późn. zm), oraz Uchwała Nr XXVII/182/08 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 czerwca 2008 r. 
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Byczyna,  



2. art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz. U z 2016 r. poz.930                    
z późn. zm.) 

7. O czym wnioskodawca wiedzieć powinien? 

Nabór wniosków jest prowadzony od 1 do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku 
słuchaczy kolegiów do 15 października danego roku szkolnego. W uzasadnionych przypadkach 
wniosek może być złożony po upływie w/w terminów. 

8. Co przysługuje wnioskodawcy? 

Od wydanej decyzji, stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Burmistrza Byczyny, w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania decyzji. Odwołanie można wysłać listownie lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi 
Klienta Urzędu  (pokój nr 4 parter). 

9. Wzór wniosku do pobrania:  

DODATKOWE UWAGI: 

1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje  
mieszkańcom gminy Byczyna, których miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie 
ucznia nie przekracza kwoty o której mowa w art. 8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 
r. o pomocy społecznej – obecnie wynosi ona 514 zł netto. 
2.O stypendium szkolne mogą się ubiegać: 
- uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla 
młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, 
nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych  
– do czasu ukończenia kształcenia , nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. 
- wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom                        
i młodzieży , o których mowa w art. 16 ust.7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełno sprawnościami  
sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  
– do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, 
- uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży                  
i dla dorosłych  
-do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, 
-słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków  
obcych  
– do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. 

 
 

Godziny urzędowania 
Urzędu Miejskiego w Byczynie: 

 
Poniedziałek 

godz. 7.30 – 16.00 
 

Wtorek-Czwartek 
godz. 7.30-15.30 

 
Piątek  

godz. 7.30 – 15.00 
 
 
 

 
 

Opracował: Sebastian Szymała Zatwierdził: Marcin Czech 



 


